
Հավելված N 2 
                            ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 
                     փետրվարի 17-ի N 200 - Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  
(հազ. դրամ) 

Գործառական 
դասիչը 

 Ծրագրային 
դասիչը 

 Բյուջետային հատկացումների գլխավոր 
կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և 

միջոցառումները կատարող պետական մարմինների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում)   
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 առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 0.0 0.0 
          այդ թվում     
      

    ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ 
ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (69,123.9) 0.0 0.0 0.0 

08     

  

   ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 12,054.3 36,163.0 25,782.3 42,435.6 
   այդ թվում`     

02    Մշակութային ծառայություններ 12,054.3 36,163.0 25,782.3 42,435.6 
   այդ թվում`     

02    Թանգարաններ և ցուցասրահներ 12,054.30 36,163.0 60,271.7 80,362.3 
     այդ թվում`     
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    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

12,054.30 36,163.00 60,271.7 80,362.30 

     այդ թվում`     
  1075 Մշակութային ժառանգության ծրագիր 12,054.3 36,163.0 60,271.7 80,362.3 
     այդ թվում`     
  32001 Ներդրումներ թատրոնների շենքերի կապիտալ 

վերանորոգման համար 12,054.3 36,163.0 60,271.7 80,362.3 

     այդ թվում` ըստ կատարողների     
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 12,054.3 36,163.0 60,271.7 80,362.3 

  այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 12,054.3 36,163.0 60,271.7 80,362.3 
   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 12,054.3 36,163.0 60,271.7 80,362.3 
   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 12,054.3 36,163.0 60,271.7 80,362.3 
   ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 12,054.3 36,163.0 60,271.7 80,362.3 
   - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 12,054.3 36,163.0 60,271.7 80,362.3 

05 

  

  Արվեստ - 0.0 (34,489.4) (37,926.7) 
   այդ թվում`     
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն - - (34,489.4) (37,926.70) 

   այդ թվում`     
1168 Արվեստների ծրագիր 0.0 0.0 (34,489.4) (37,926.7) 

   այդ թվում`     

32001 
Ներդրումներ թատրոնների շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման համար 0.0 6,766.1 (17,183.4) (20,620.7) 
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 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն - 6,766.1 10,792.0 7,354.7 

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - 6,766.1 10,792.0 7,354.7 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - 6,766.1 10,792.0 7,354.7 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - 6,766.1 10,792.0 7,354.7 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - 6,766.1 10,792.0 10,792.0 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում - 6,766.1 10,792.0 10,792.0 
 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - - (3,437.3) 
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր - - - (3,437.3) 
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե - - (27,975.4) (27,975.4) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - (27,975.4) (27,975.4) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - - (27,975.4) (27,975.4) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - (27,975.4) (27,975.4) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - (27,975.4) (27,975.4) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում - - (27,975.4) (27,975.4) 

32007 
 Թատերահամերգային կազմակերպությունների 
նյութատեխնիկական բազայի  համալրում 0.0 (6,766.1) (17,306.0) (17,306.0) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն - (6,766.1) (17,306.0) (17,306.0) 
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այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - (6,766.1) (17,306.0) (17,306.0) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - (6,766.1) (17,306.0) (17,306.0) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - (6,766.1) (17,306.0) (17,306.0) 
 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ - (6,766.1) (17,306.0) (17,306.0) 
 - Վարչական սարքավորումներ - (6,766.1) (17,306.0) (17,306.0) 

07   

  

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների 
վերականգնում և պահպանում - 0.0 0.0 0.0 

 այդ թվում`     

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

- - 0.0 - 

 այդ թվում`     
1075  Մշակութային ժառանգության ծրագիր 0.0 0.0 0.0 0.0 

   այդ թվում`     

21001 
 Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և 
վերականգնում 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն - - - - 

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - - - 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - - - - 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - - - 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (5,091.6) (12,338.1) (17,264.0) 
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 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում - (5,091.6) (12,338.1) (17,264.0) 
 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - 5,091.6 12,338.1 17,264.0 
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր - 5,091.6 12,338.1 17,264.0 

09     

  

   ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (81,178.2) (36,163.0) (25,782.3) (42,435.6) 
     այդ թվում`     

01      Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր 
կրթություն (50,000.0) (161,948.3) (293,486.0) (223,848.3) 

     այդ թվում`     
02    Տարրական ընդհանուր կրթություն (50,000.0) (161,948.3) (293,486.0) (223,848.3) 

   այդ թվում`     
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն (50,000.00) (161,948.30) (293,486.0) (223,848.30) 

  այդ թվում՝     
1146 Հանրակրթության ծրագիր (50,000.0) (161,948.3) (293,486.0) (223,848.3) 

  

   այդ թվում`     
11001  Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն (50,000.0) (161,948.3) (293,486.0) (223,848.3) 

   այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն (50,000.0) (161,948.3) (293,486) (223,848) 

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (50,000.0) (161,948.3) (293,486.0) (223,848.3) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (50,000.0) (161,948.3) (293,486.0) (223,848.3) 
 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (50,000.0) (161,948.3) (293,486.0) (223,848.3) 
 Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին (50,000.0) (161,948.3) (293,486.0) (223,848.3) 
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 - Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական 
կազմակերպություններին (50,000.0) (161,948.3) (293,486.0) (223,848.3) 

02   

  

   Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) 0.0 
     այդ թվում`     
01    Հիմնական ընդհանուր կրթություն (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) 0.0 

   այդ թվում`     
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) - 

  այդ թվում՝     
1146 Հանրակրթության ծրագիր (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) - 

  

   այդ թվում`     
11002  Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) - 

   այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) - 

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) - 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) - 
 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) - 
 Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) - 
 - Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական 
կազմակերպություններին (31,178.2) (52,000.0) (90,444.3) - 

06   

  

  Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (0.0) 177,785.3 358,148.0 181,412.7 
     այդ թվում`     
 01   Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (0.0) 177,785.3 358,148.0 181,412.7 
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   այդ թվում`     
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն (0.00) 177,785.30 358,148.00 181,412.70 

  այդ թվում՝     
1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթություն (4,953.9) 44,565.4 235,989.4 156,247.5 

   այդ թվում`     

32001 

 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 
և միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների շենքային պայմանների 
բարելավում 

(4,953.9) 44,565.4 114,833.9 35,092.0 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (4,953.9) 44,565.4 114,833.9 35,092.0 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (4,953.9) 44,565.4 114,833.9 35,092.0 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (4,953.9) 44,565.4 114,833.9 35,092.0 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (4,953.9) 44,565.4 114,833.9 35,092.0 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (4,953.9) 44,565.4 114,833.9 35,092.0 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (4,953.9) 44,565.4 114,833.9 35,092.0 

32004 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններում ուսումնարտադրական բազայով 
ապահովում 

0.0 0.0 121,155.5 121,155.5 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն - - 121,155.5 121,155.5 
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այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - 121,155.5 121,155.5 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - - 121,155.5 121,155.5 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - 121,155.5 121,155.5 
 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ - - 121,155.5 121,155.5 
 - Վարչական սարքավորումներ - - 121,155.5 121,155.5 

1111  Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
ծրագիր 0.0 0.0 0.0 (126,342.9) 

   այդ թվում`     

32001 
 Բարձրագույն  ուսումնական հաստատությունների և 
«Զեյթուն» ուսանողական ավան» հիմնադրամի 
շենքային պայմանների բարելավում 

0.0 0.0 0.0 (126,342.9) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե - - - (126,342.9) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - - (126,342.9) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - - - (126,342.9) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - - (126,342.9) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (126,342.9) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում - - - (126,342.9) 

1146  Հանրակրթության ծրագիր (2,473.4) 4,940.0 4,939.6 (39,449.4) 

   այդ թվում`     

12010 
 «Մոդուլային» տիպի մանկապարտեզների շենքային 
ապահովում (2,473.4) 4,940.0 4,939.6 (39,449.4) 

   այդ թվում` ըստ կատարողների     
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ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (2,473.4) 4,940.0 4,939.6 (39,449.4) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (2,473.4) 4,940.0 4,939.6 (39,449.4) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (2,473.4) 4,940.0 4,939.6 (39,449.4) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (2,473.4) 4,940.0 4,939.6 (39,449.4) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (32,113.4) (54,340.0) (54,340.4) (98,729.4) 
 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (32,113.4) (54,340.0) (54,340.4) (98,729.4) 
 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 29,640.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 29,640.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 

1163 Մասսայական սպորտ (3,244.4) 177,532.5 329,919.9 (336,508.7) 
   այդ թվում`     

12001 

Աջակցություն համայնքներին մարզական 
հաստատությունների շենքային պայմանների 
բարելավման համար 

0.0 0.0 0.0 (43,857.1) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե - - - (43,857.1) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - - (43,857.1) 
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - - - (43,857.1) 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - - (43,857.1) 
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (43,857.1) 
-Շենքերի և շինությունների շինարարություն - - - (43,857.1) 

32001 Մարզական օբյեկտների շինարարություն (3,244.4) (252.8) (252.7) (800,609.5) 

   այդ թվում` ըստ կատարողների     
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ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն - - - (507,957.9) 

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - - (507,957.9) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - - - (507,957.9) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - - (507,957.9) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (507,957.9) 
-Շենքերի և շինությունների շինարարություն - - - (507,957.9) 
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (3,244.4) (252.8) (252.7) (292,651.6) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (3,244.4) (252.8) (252.7) (292,651.6) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (3,244.4) (252.8) (252.7) (292,651.6) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (3,244.4) (252.8) (252.7) (292,651.6) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (3,244.4) (252.8) (252.7) (292,651.6) 
-Շենքերի և շինությունների շինարարություն (3,244.4) (252.8) (252.7) (292,651.6) 

32002 Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում 0.0 177,785.3 330,172.6 507,957.9 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե - 177,785.3 330,172.6 507,957.9 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - 177,785.3 330,172.6 507,957.9 
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - 177,785.3 330,172.6 507,957.9 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - 177,785.3 330,172.6 507,957.9 
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - 177,785.3 330,172.6 507,957.9 
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 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում - 177,785.3 330,172.6 507,957.9 
1183 Ապահով դպրոց 10,671.7 (49,252.6) (212,700.9) 527,466.2 

   այդ թվում`     

32001 
Կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների 
բարելավում 0.0 (49,533.6) (91,847.5) (154,319.4) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե - (49,533.6) (91,847.5) (154,319.4) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - (49,533.6) (91,847.5) (154,319.4) 
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - (49,533.6) (91,847.5) (154,319.4) 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - (49,533.6) (91,847.5) (154,319.4) 
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (49,533.6) (91,847.5) (154,319.4) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում - (49,533.6) (91,847.5) (154,319.4) 

32002 
 Կրթական օբյեկտների շենքային ապահովվածության 
բարելավում 46,783.0 281.0 302.1 (192,441.7) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 46,783.0 281.0 302.1 (192,441.7) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 46,783.0 281.0 302.1 (192,441.7) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 46,783.0 281.0 302.1 (192,441.7) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 46,783.0 281.0 302.1 (192,441.7) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 46,783.0 281.0 302.1 (192,441.7) 
 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն 46,783.0 281.0 302.1 (192,441.7) 
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32003 
Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված 
հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի 
կառուցում 

(36,111.3) 0.0 882,692.4 2,257,855.6 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (36,111.3) - 882,692.4 2,257,855.6 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (36,111.3) - 882,692.4 2,257,855.6 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (36,111.3) - 882,692.4 2,257,855.6 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (36,111.3) - 882,692.4 2,257,855.6 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (36,111.3) (25,000.0) 832,692.4 2,207,855.6 
 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (36,111.3) (25,000.0) 832692.4 2,207,855.6 
 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - 25,000.0 50,000.0 50,000.0 
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր - 25,000.0 50,000.0 50,000.0 

32007 
 Հանրակրթական կրթություն իրականացնող 
ուսումնական հաստատությունների նոր 
մարզադահլիճների կառուցում 

0.0 0.0 (750,652.1) (853,876.5) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե - - (750,652.1) (853,876.5) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - (750,652.1) (853,876.5) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - - (750,652.1) (853,876.5) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - (750,652.1) (853,876.5) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - (750,652.1) (853,876.5) 
 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն - - (750,652.1) (853,876.5) 
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32009 
Հանրակրթական կրթություն իրականացնող 
ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների 
վերակառուցում 

0.0 0.0 (132,040.3) (108,596.3) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե - - (132,040.3) (108,596.3) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - (132,040.3) (108,596.3) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - - (132,040.3) (108,596.3) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - (132,040.3) (108,596.3) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - (132,040.3) (108,596.3) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում - - (132,040.3) (108,596.3) 

32012 
 Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով 
ապահովում 0.0 0.0 (121,155.5) (421,155.5) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն - - (121,155.5) (421,155.5) 

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - (121,155.5) (421,155.5) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - - (121,155.5) (421,155.5) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - (121,155.5) (421,155.5) 
 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ - - (121,155.5) (421,155.5) 
 - Վարչական սարքավորումներ - - (121,155.5) (421,155.5) 

                
          ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 69,123.9 0.0 0.0 0.0 
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 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 

69,123.9 0.0 0.0 0.0 

 այդ թվում`     
 01  ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային 

ֆոնդ 69,123.9 0.0 0.0 0.0 

 այդ թվում`     
 01  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 69,123.9 0.0 0.0 0.0 

 այդ թվում`     
 ՀՀ կառավարություն 69,123.9 0.0 0.0 0.0 
 այդ թվում`     

 1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 69,123.9 0.0 0.0 0.0 

   այդ թվում`     

11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 81,178.2 213,948.3 511,599.8 709,475.7 
   այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ կառավարություն 81,178.2 213,948.3 511,599.8 709,475.7 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 81,178.2 213,948.3 511,599.8 709,475.7 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 81,178.2 213,948.3 511,599.8 709,475.7 
 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 81,178.2 213,948.3 511,599.8 709,475.7 
 Պահուստային միջոցներ 81,178.2 213,948.3 511,599.8 709,475.7 

 11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (12,054.3) (213,948.3) (511,599.8) (709,475.7) 
   այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ կառավարություն (12,054.3) (213,948.3) (511,599.8) (709,475.7) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (12,054.3) (213,948.3) (511,599.8) (709,475.7) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (12,054.3) (213,948.3) (511,599.8) (709,475.7) 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (12,054.3) (213,948.3) (511,599.8) (709,475.7) 
 Պահուստային միջոցներ (12,054.3) (213,948.3) (511,599.8) (709,475.7) 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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