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                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 8-ի N  1399  - 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 հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, 
ծրագրերի, միջոցառումների և միջոցառումները կատարող 

պետական մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 
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 ինն ամիս տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.00  0.00  
           այդ թվում`     
 01          ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (7,514.2) (11,740.4) 
           այդ թվում`     
  01        Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում, 

ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, 
արտաքին հարաբերություններ 

(1,500.0) (5,726.2) 

           այդ թվում`     
    01      Օրենսդիր և  գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում (1,500.0) (5,726.2) 
           այդ թվում`     
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      1136    ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (1,500.0) (5,726.2) 
           այդ թվում`     
        11001  ՀՀ վարչապետի լիազորությունների իրականացման ապահովում (1,500.0) (5,726.2) 

           այդ թվում`     
           Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում (1,500.0) (5,726.2) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (1,500.0) (5,726.2) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (1,500.0) (5,726.2) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (1,500.0) (5,726.2) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (1,500.0) (5,726.2) 
           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (1,500.0) (3,445.0) 
           - Համակարգչային ծառայություններ (1,500.0) (3,445.0) 
           Նյութեր (ապրանքներ) - (2,281.2) 
           - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ - (2,281.2) 
   03        Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ (6,014.2) (6,014.2) 
           այդ թվում`     
    03      Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (6,014.2) (6,014.2) 
           այդ թվում`     
      1156    Հայաստան-սփյուռք գործակցության ծրագիր (6,014.2) (6,014.2) 
           այդ թվում`     
        11013  Հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոն (6,014.2) (6,014.2) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
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           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (6,014.2) (6,014.2) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (6,014.2) (6,014.2) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (6,014.2) (6,014.2) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (6,014.2) (6,014.2) 
           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (6,014.2) (6,014.2) 
           - Տեղեկատվական ծառայություններ (5,844.5) (5,844.5) 
           - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (169.7) (169.7) 
 08          ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 7,514.2 11,740.4 
           այդ թվում`     
   03        Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և 

հրատարակչական ծառայություններ 
18,095.8 22,322.0 

           այդ թվում`     
     01      Հեռուստառադիոհաղորդումներ (25,588.0) (26,188.0) 
           այդ թվում`     
      1156    Հայաստան-սփյուռք գործակցության ծրագիր (25,588.0) (26,188.0) 
           այդ թվում`     
         11010  Հայաստան-սփյուռք գործակցության վերաբերյալ իրազեկման 

ապահովում 
(25,588.0) (26,188.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (25,588.0) (26,188.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (25,588.0) (26,188.0) 
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           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (25,588.0) (26,188.0) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (25,588.0) (26,188.0) 
           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (25,588.0) (26,188.0) 
           - Վարչական ծառայություններ (910.0) (910.0) 
           - Համակարգչային ծառայություններ (1,800.0) (2,400.0) 
           - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (22,878.0) (22,878.0) 
    03      Տեղեկատվության ձեռքբերում 43,683.8 48,510.0 
           այդ թվում`     
      1091    Հանրային իրազեկում 43,683.8 48,510.0 

           այդ թվում`     
         11001  Հանրային իրազեկում և հասարակական-քաղաքագիտական 

հետազոտություններ 
34,683.8 39,510.0 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 34,683.8 39,510.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 34,683.8 39,510.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 34,683.8 39,510.0 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 34,683.8 39,510.0 
           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին 
34,683.8 39,510.0 

           - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին 

34,683.8 39,510.0 

        32001 «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 
տեխնիկական հագեցվածության բարելավում 

9,000.0 9,000.0 



 5

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 9,000.0 9,000.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 9,000.0 9,000.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 9,000.0 9,000.0 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 9,000.0 9,000.0 
           Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին 
9,000.0 9,000.0 

           - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին 

9,000.0 9,000.0 

   04        Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ (10,581.6) (10,581.6) 
           այդ թվում`     
     01      Երիտասարդական ծրագրեր (10,581.6) (10,581.6) 
           այդ թվում`     
      1156    Հայաստան-սփյուռք գործակցության ծրագիր (10,581.6) (10,581.6) 
           այդ թվում`     
         11007  Քայլ դեպի տուն (5,580.4) (5,580.4) 
           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ     
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
(5,580.4) (5,580.4) 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ     
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (5,580.4) (5,580.4) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (5,580.4) (5,580.4) 
           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (5,536.0) (5,536.0) 
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           - Տեղեկատվական ծառայություններ (286.0) (286.0) 
           - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (5,250.0) (5,250.0) 
           Նյութեր (ապրանքներ) (44.4) (44.4) 
           - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ (44.4) (44.4) 
         11008  Սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդների վերապատրաստում (2,330.8) (2,330.8) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (2,330.8) (2,330.8) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (2,330.8) (2,330.8) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (2,330.8) (2,330.8) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (2,330.8) (2,330.8) 
           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (2,330.8) (2,330.8) 
           - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (2,330.8) (2,330.8) 
        11012 «ի Գործ» սփյուռքահայ մասնագետների ներգրավում ՀՀ  և 

Արցախի պետական կառավարման համակարգում 
(2,670.4) (2,670.4) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (2,670.4) (2,670.4) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (2,670.4) (2,670.4) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (2,670.4) (2,670.4) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (2,670.4) (2,670.4) 
           Շարունակական ծախսեր (350.0) (350.0) 
           - Ապահովագրական ծախսեր (350.0) (350.0) 
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           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (2,320.4) (2,320.4) 
           - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (2,320.4) (2,320.4) 
 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 

ՖՈՆԴԵՐ 
- - 

           այդ թվում`     
   01        ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ - - 
           այդ թվում`     
     01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - 
           այդ թվում`     
           ՀՀ կառավարություն - - 
           այդ թվում`     
       1139    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - 
           այդ թվում`     
         11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 9,000.0 9,000.0 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ կառավարություն 9,000.0 9,000.0 

      

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 9,000.0 9,000.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 9,000.0 9,000.0 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 9,000.0 9,000.0 
           Պահուստային միջոցներ 9,000.0 9,000.0 
         11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (9,000.0) (9,000.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ կառավարություն (9,000.0) (9,000.0) 
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     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (9,000.0) (9,000.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (9,000.0) (9,000.0) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (9,000.0) (9,000.0) 
           Պահուստային միջոցներ (9,000.0) (9,000.0) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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