
      Հավելված N 5 
                             ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 29-ի N 1525-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 փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 
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 ինն ամիս տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  
          այդ թվում՝       

          ՀՀ կադաստրի կոմիտե 252,534.4  252,534.4  
01         ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ           252,534.4  252,534.4  
          այդ թվում՝      
  06       Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 252,534.4  252,534.4  
          այդ թվում՝      
    01     Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 252,534.4  252,534.4  
          այդ թվում՝      

      
1012   Անշարժ գույքի կադաստրի վարման բնագավառում պետական 

քաղաքականության իրականացում  252,534.4  252,534.4  
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           այդ թվում`     
        31001 Կադաստրի կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում (36,000.0) (36,000.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
          ՀՀ կադաստրի կոմիտե (36,000.0) (36,000.0) 

      
     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (36,000.0) (36,000.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (36,000.0) (36,000.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (36,000.0) (36,000.0) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (36,000.0) (36,000.0) 
          Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (36,000.0) (36,000.0) 
        31007 Նախագծահետազոտական փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ (24,400.0) (24,400.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
          ՀՀ կադաստրի կոմիտե (24,400.0) (24,400.0) 

      
     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (24,400.0) (24,400.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (24,400.0) (24,400.0) 

           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (24,400.0) (24,400.0) 

           ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (24,400.0) (24,400.0) 

          Նախագծահետազոտական ծախսեր (24,400.0) (24,400.0) 

      

  11001 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում, գույքի և դրա 
նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 

272,756.8  272,756.8  

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
          ՀՀ կադաստրի կոմիտե 272,756.8  272,756.8  
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     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 272,756.8  272,756.8  

          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 272,756.8  272,756.8  
          ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 272,756.8  272,756.8  
           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 212,000.0  212,000.0  
           Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 212,000.0  212,000.0  
          Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում 37,177.2  37,177.2  
          Մասնագիտական ծառայություններ 37,177.2  37,177.2  
           Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր) 23,579.6  23,579.6  
          Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 23,579.6  23,579.6  
        31002  ՀՀ կադաստրի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում 40,177.6  40,177.6  
           այդ թվում` ըստ կատարողների     

          ՀՀ կադաստրի կոմիտե 40,177.6  40,177.6  

      
     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 40,177.6  40,177.6  
          ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 40,177.6  40,177.6  
          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 40,177.6  40,177.6  
          ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 40,177.6  40,177.6  

          Վարչական սարքավորումներ 40,177.6  40,177.6  

          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(252,534.4) (252,534.4) 

01         ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ           (252,534.4) (252,534.4) 
          այդ թվում՝      
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   08        Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող 
ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 

(252,534.4) (252,534.4) 

          այդ թվում՝      
     01      Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող 

ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 
(252,534.4) (252,534.4) 

          այդ թվում՝      
       1212    Տարածքային զարգացում (252,534.4) (252,534.4) 
          այդ թվում՝      
         12007  ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքների 

զարգացման նպատակով (252,534.4) (252,534.4) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ կառավարություն (252,534.4) (252,534.4) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (252,534.4) (252,534.4) 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (252,534.4) (252,534.4) 
          ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (252,534.4) (252,534.4) 
          Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին (252,534.4) (252,534.4) 
          Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին (252,534.4) (252,534.4) 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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