
    Հավելված N 5 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          հունիսի 17-ի N   912   - Ն  որոշման 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ՝  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻՑ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

         
       (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 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  0.0  
           այդ թվում       

          ՀՀ կառավարություն (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 

 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 
ՖՈՆԴԵՐ (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 

 այդ թվում`       
 01  ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 

 այդ թվում`       
 01  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 
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 այդ թվում`       
 ՀՀ կառավարություն (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 
 այդ թվում`       

 1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 

   այդ թվում`       

 11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 
   այդ թվում` ըստ կատարողների       

 ՀՀ կառավարություն (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

      

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 
 Պահուստային միջոցներ (48,300.0) (193,200.0) (338,100.0) 

          
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

48,300.0  193,200.0  338,100.0  

08 
  

  

    

 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 48,300.0 193,200.0 338,100.0 
 այդ թվում`       

01  Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 48,300.0 193,200.0 338,100.0 
 այդ թվում`    

01  Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 48,300.0 193,200.0 338,100.0 
 այդ թվում`       
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

48,300.00 193,200.00 338,100.00 

 այդ թվում`    
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1041 Մեծ նվաճումների սպորտ 48,300.0 193,200.0 338,100.0 

12007 

 այդ թվում`       
Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու 
նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրում  

             
48,300.0  

            
193,200.0  

           
338,100.0  

   այդ թվում` ըստ կատարողների       
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 48,300.0 193,200.0 338,100.0 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ       

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 48,300.0 193,200.0 338,100.0 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 48,300.0 193,200.0 338,100.0 

 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 48,300.0 193,200.0 338,100.0 
 Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 
նպաստներ (բյուջեից) 

48,300.0 193,200.0 338,100.0 

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից 48,300.0 193,200.0 338,100.0 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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