
Հավելված N 3 
                              ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                       հունիսի 9-ի N     855  - Ն որոշման 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 5 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 (հազ. դրամ) 

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային հատկացումների գլխավոր 
կարգադրիչների, ծրագրերի, 

միջոցառումների և միջոցառումները 
կատարող պետական մարմինների 

անվանումները 

 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)  

 առաջին կիսամյակ   ինն ամիս   տարի  

ծր
ա

գի
րը

 

մի
ջո

ցա
ռո

ւմ
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ընդամենը  

  այդ թվում՝   

  
ընդամենը  

  այդ թվում՝   

  ընդամենը  

  այդ թվում՝   

 դրամա-
շնորհային 
միջոցներ   

  համաֆի-
նան- 

սավորում   

 դրամա-
շնորհային 
միջոցներ  

  համաֆի-
նան- 

սավորում  

 դրամա-
շնորհային 
միջոցներ   

  համաֆի-
նան- 

սավորում   

 1086    Գյուղական ենթակառուցվածքների 
վերականգնում և զարգացում 

- - - - - - - - - 

     այդ թվում`          
   11002  Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Գյուղատնտեսության 
ոլորտում քաղաքականության 
մոնիթորինգի և գնահատման 
կարողությունների զարգացման 
դրամաշնորհային ծրագիր 

45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների          
     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 
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     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

         

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 
     ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 
45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 45,300.0 50,000.0 (4,700.0) 

     Պայմանագրային այլ 
ծառայությունների ձեռքբերում 

(22,000.0) (20,000.0) (2,000.0) (22,000.0) (20,000.0) (2,000.0) (22,000.0) (20,000.0) (2,000.0) 

     - Կառավարչական ծառայություններ (22,000.0) (20,000.0) (2,000.0) (22,000.0) (20,000.0) (2,000.0) (22,000.0) (20,000.0) (2,000.0) 
     Այլ մասնագիտական ծառայությունների 

ձեռքբերում 
67,300.0 70,000.0 (2,700.0) 67,300.0 70,000.0 (2,700.0) 67,300.0 70,000.0 (2,700.0) 

     - Մասնագիտական ծառայություններ 67,300.0 70,000.0 (2,700.0) 67,300.0 70,000.0 (2,700.0) 67,300.0 70,000.0 (2,700.0) 
   11004  Զարգացման ֆրանսիական 

գործակալության աջակցությամբ 
իրականացվող ՀՀ Արարատի և 
Արմավիրի մարզերում ոռոգվող 
գյուղատնտեսության զարգացման 
դրամաշնորհային ծրագրի 
համակարգում և ղեկավարում 

(50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների          
     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - 
     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

         

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - 
     Այլ ծախսեր (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - (50,000.0) (50,000.0) - 
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   12002  Վերակառուցման և զարգացման 
միջազգային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Գյուղատնտեսության 
ոլորտում քաղաքականության 
մոնիթորինգի և գնահատման 
կարողությունների զարգացման 
դրամաշնորհային ծրագիր 

28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 

     այդ թվում` ըստ կատարողների          
     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 
     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

         

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 
     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 
28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 
     ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 

     - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 28,200.0 23,500.0 4,700.0 
   32001  ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում 

ժամանակակից պահանջներին 
համապատասխան ոռոգման 
համակարգերի ներդրման և 
զարգացմանն աջակցելու նպատակով 
գյուղացիական տնտեսավարողներին 
տեխնիկական աջակցություն 

(23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների          
     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - 
     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

         

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - 
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     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 

(23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - 
     ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
(23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - 

     - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - (23,500.0) (23,500.0) - 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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