
   Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                                հունիսի 17-ի N 911-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 ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, 
խմբերի և դասերի, 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 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 
          այդ թվում՝       

          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

- - - 

10          ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 
           այդ թվում`       
  06        Բնակարանային ապահովում (38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 

           այդ թվում`       

    01      Բնակարանային ապահովում (38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 

           այդ թվում`       
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      1070    Աջակցություն փախստականների ինտեգրմանը (38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 
           այդ թվում`       

        12003 
 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած և 
Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած փախստական 
ընտանիքների բնակարանային ապահովում 

(38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների       

           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության միգրացիոն ծառայություն 

(38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

      

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 

           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 

           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 

           Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 
մակարդակներին 

(38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 

           - Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ (38,511.5) (38,511.5) (38,511.5) 
01     

  

  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  38,511.5    38,511.5    38,511.5    

 այդ թվում`       
08 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող  

ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 38,511.5     38,511.5     38,511.5     

 այդ թվում`       
01 

  
Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող  
ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 

38,511.5     38,511.5     38,511.5     

 այդ թվում`       
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 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

38,511.5     38,511.5     38,511.5     

 այդ թվում`       
1212 Տարածքային զարգացում  38,511.5     38,511.5     38,511.5     

12025 
 այդ թվում`       
Մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում  38,511.5     38,511.5     38,511.5     

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների       
Գեղարքունիքի մարզպետարան 38,511.5     38,511.5     38,511.5     
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

      

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 38,511.5     38,511.5     38,511.5     
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 38,511.5     38,511.5     38,511.5     
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 38,511.5     38,511.5     38,511.5     
ԿԱՊԻՏԱԼԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ 38,511.5     38,511.5     38,511.5     

Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին 38,511.5     38,511.5     38,511.5     

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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