
                     Հավելված N 1 
                  ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                       փետրվարի 17-ի N 201 - Ն  որոշման 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԻ N 1 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

              
          (հազ. դրամ) 

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 
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ը առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 0.0 0.0 
    ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն         

1168    Ծրագրի անվանումը 310,768.3 310,768.3 310,768.3 310,768.3 
     Արվեստների ծրագիր          

     Ծրագրի նպատակը         

    Նպաստել ազգային հենքի վրա ժամանակակից թատերարվեստի, երաժշտար-
վեստի, կերպարվեստի և պարարվեստի զարգացմանը և հանրահռչակմանը 

        

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը         
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 Մրցունակ արվեստային արտադրանքի ստեղծում, ստեղծագործական 
գործընթացների խթանում, արվեստի նոր նախագծերի ներդրում և 
մշակութային կյանքում հասարակության ներգրավում  

        

 Ծրագրի միջոցառումներ         
  11010  Միջոցառման անվանումը 57,448.3 57,448.3 57,448.3 57,448.3 
     Մարզահամերգային համալիրի պահպանություն         
     Միջոցառման նկարագրությունը         

    
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի պահպանության 
ապահովում, համերգների, փառատոների և այլ միջոցառումների 
սպասարկում 

        

     Միջոցառման տեսակը         

     Ծառայությունների մատուցում         

  

32006  Միջոցառման անվանումը 253,320.0 253,320.0 253,320.0 253,320.0 

  Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի 
կարողությունների զարգացում  

        

   Միջոցառման նկարագրությունը         

  
«Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ մոդուլային շարժական 
հատակ, լուսադիոդային ցուցատախտակ և վերելակների ձեռքբերում 

        

   Միջոցառման տեսակը         

  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 

        

     ՀՀ կառավարություն         
 1139    Ծրագրի անվանումը         

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (310,768.3) (310,768.3) (310,768.3) (310,768.3) 
 Ծրագրի նպատակը         
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 Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման ապահովում 

        

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը         

 Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետության և 
թափանցիկության ապահովում 

        

 Ծրագրի միջոցառումներ         
  11001  Միջոցառման անվանումը         

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (310,768.3) (310,768.3) (310,768.3) (310,768.3) 
 Միջոցառման նկարագրությունը         

 ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման, 
պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

        

 Միջոցառման տեսակը         

 Ծառայությունների մատուցում         
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
       ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                     Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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