
      Հավելված N 5 
                            ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 29-ի N 1527-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 11001 տարի  
Միջոցառման անվանումը  Հարկային և մաքսային ծառայություններ    

Նկարագրությունը  Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, 
մոնիթորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձման, վերահսկողու-
թյան և աջակցության ծառայություններ  
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Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում    
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության անվանումը  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե 

  

  Արդյունքի չափորոշիչներ   

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  79,104.1 

      
 Ծրագրի դասիչը 1023 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 31003 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   

 Շինարարական օբյեկտների թիվ, հատ (1) 
 Բյուջետային տարում կառուցապատման մակերես, քմ  (1200) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (83,299.1) 
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 Ծրագրի դասիչը  1023  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը  31004  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի  շենքային պայմանների 

բարելավում    
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի  շենքերի և շինությունների 

կապիտալ վերանորոգում, նախագծային աշխատանքների 
ձեռքբերում    

 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ    

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  

  
  Արդյունքի չափորոշիչներ   
 Վերանորոգման ենթակա մակերես, քմ   92.0 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 
  4,195.0 
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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  

      
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 11001 տարի  
Միջոցառման անվանումը  Հարկային և մաքսային ծառայություններ    
Նկարագրությունը  Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, 

մոնիթորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձման, վերահսկողության 
և աջակցության ծառայություններ  

  

Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում    
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության անվանումը  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե 

  

  Արդյունքի չափորոշիչներ   
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                          79,104.1  
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 Ծրագրի դասիչը 1023 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 31003 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   

 Շինարարական օբյեկտների թիվ, հատ (1) 
 Բյուջետային տարում կառուցապատման մակերես, քմ  (1200) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (83,299.1) 

    
  

 Ծրագրի դասիչը  1023  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը  31004  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի  շենքային պայմանների 

բարելավում    
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի  շենքերի և շինությունների 

կապիտալ վերանորոգում, նախագծային աշխատանքների ձեռքբերում    
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 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ    

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
  

  Արդյունքի չափորոշիչներ   
 Վերանորոգման ենթակա մակերես, քմ  92 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  4,195.0 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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