
Հավելված N 5 
                            ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                  փետրվարի 23-ի N 224-Ն որոշման 
 
 

Աղյուսակ N 1 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.25 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

            
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե 

  
  
         

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
            
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը         
1023 Հարկային և մաքսային ծառայություններ         
            
Ծրագրի միջոցառումները           
            
 Ծրագրի դասիչը`  1023 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  31001 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում  
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 Նկարագրությունը`   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում  

      
  

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

      
  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության անվանումը   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե      

Արդյունքի չափորոշիչներ     

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) - 17,332.0 17,332.0 17,332.0 

            
 Ծրագրի դասիչը`  1023 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  31003 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`  
 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի շենքային 
ապահովվածության բարելավում    

      

 Նկարագրությունը`  
 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նոր շենքերի և 
շինությունների շինարարություն, նախագծային 
աշխատանքների ձեռքբերում  

  

      

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

  
      

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե    

      
Արդյունքի չափորոշիչներ         

 Բյուջետային տարում կառուցապատման մակերես, քառ. մ  (33.0) (35.5) (35.0) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (17,332.0) (17,332.0) (17,332.0) 
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 Աղյուսակ N 2  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ   
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.28 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

            
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե 

 
            
ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
            
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը         
1023 Հարկային և մաքսային ծառայություններ         
            
Ծրագրի միջոցառումները           
            
 Ծրագրի դասիչը`  1023 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  31001 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում  

        

 Նկարագրությունը`   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում  

      
  

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

      
  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության անվանումը   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե        
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  Արդյունքի չափորոշիչներ         

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - 17,332.0 17,332.0 17,332.0 

            
 Ծրագրի դասիչը`  1023 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  31003 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`  
 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի շենքային 
ապահովվածության բարելավում    

      

 Նկարագրությունը`  
 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նոր շենքերի և 
շինությունների շինարարություն, նախագծային 
աշխատանքների ձեռքբերում  

  
      

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

  
      

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե    

      
Արդյունքի չափորոշիչներ         

 Բյուջետային տարում կառուցապատման մակերես, քառ. մ  (33.0) (35.5) (35.0) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) - (17,332.0) (17,332.0) (17,332.0) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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