
     Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N 1439-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

          (հազ. դրամ) 

 
Գործառական 

դասիչը 
Ծրագրային 

դասիչը 

 Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, բյուջետային ծրագրերի 

միջոցառումների,  բյուջետային հատկացումների գլխավոր 
կարգադրիչների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 
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 ինն ամիս տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - - 

          այդ թվում՝    

 04          ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (39,606.0) (39,606.0) 
         այդ թվում`   

01        Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և 
աշխատանքի գծով հարաբերություններ 

10,500.0 10,500.0 

       այդ թվում`   

01      Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային  
հարաբերություններ 

10,500.0 10,500.0 
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     այդ թվում`   

     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 10,500.0 10,500.0 
     այդ թվում`   

1058 
  

 Էկոնոմիկայի ոլորտում պետական քաղաքականության 
մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ 

47,500.0 47,500.0 

այդ թվում՝   

31001  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում 47,500.0 47,500.0 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 47,500.0 47,500.0 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 47,500.0 47,500.0 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 47,500.0 47,500.0 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 47,500.0 47,500.0 
 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 47,500.0 47,500.0 

   - Վարչական սարքավորումներ 47,500.0 47,500.0 
1165    Ներդրումների և արտահանման խթանման ծրագիր (12,000.0) (12,000.0) 

այդ թվում՝   

11002  ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքակա-
նության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումներ (12,000.0) (12,000.0) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (12,000.0) (12,000.0) 
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 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (12,000.0) (12,000.0) 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (12,000.0) (12,000.0) 
 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (12,000.0) (12,000.0) 
 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (12,000.0) (12,000.0) 
 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (12,000.0) (12,000.0) 

1224    Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր 

(25,000.0) (25,000.0) 

այդ թվում՝   

12001  Տնտեսության արդիականացման միջոցառմանը պետական 
աջակցություն 

(25,000.0) (25,000.0) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (25,000.0) (25,000.0) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (25,000.0) (25,000.0) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (25,000.0) (25,000.0) 
 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (25,000.0) (25,000.0) 
 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին (25,000.0) (25,000.0) 
 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություն-
ներին 

(25,000.0) (25,000.0) 

02        Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 
ձկնորսություն և որսորդություն 

(52,945.6) (52,945.6) 

       այդ թվում`   
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01      Գյուղատնտեսություն (52,945.6) (52,945.6) 
     այդ թվում`   

     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (52,945.6) (52,945.6) 
     այդ թվում`   

1116    Անասնաբուժական ծառայություններ (52,945.6) (52,945.6) 
այդ թվում՝   

11005  Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր 
կենդանիների համարակալում և հաշվառում (52,945.6) (52,945.6) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (52,945.6) (52,945.6) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (52,945.6) (52,945.6) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (52,945.6) (52,945.6) 
 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (52,945.6) (52,945.6) 
 Նյութեր (Ապրանքներ) (52,945.6) (52,945.6) 
 - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր (52,945.6) (52,945.6) 

07        Այլ բնագավառներ 50,339.6 50,339.6 
       այդ թվում`   

03      Զբոսաշրջություն 50,339.6 50,339.6 
     այդ թվում`   

     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 50,339.6 50,339.6 
     այդ թվում`   

1190    Զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 50,339.6 50,339.6 
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այդ թվում՝   

11008 ՄԱԿ զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության 
Եվրոպայի տարածաշրջանային հանձնաժողովի 67-րդ նիստի 
և համաժողովի կազմակերպում 

50,339.6 50,339.6 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 50,339.6 50,339.6 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 50,339.6 50,339.6 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 50,339.6 50,339.6 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 50,339.6 50,339.6 
  Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 50,339.6 50,339.6 
 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  50,339.6 50,339.6 

09        Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) (47,500.0) (47,500.0) 
       այդ թվում`   

01      Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) (47,500.0) (47,500.0) 
     այդ թվում`   

1190    Զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր (47,500.0) (47,500.0) 
   այդ թվում`   

12001  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման  
ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարբեր մարզերում զբոսաշրջության 
հետ կապված ենթակառուցվածքների բարելավմանն ուղղված 
միջոցառումներ 

(47,500.0) (47,500.0) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   
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 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (47,500.0) (47,500.0) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (47,500.0) (47,500.0) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (47,500.0) (47,500.0) 

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (47,500.0) (47,500.0) 

 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (47,500.0) (47,500.0) 

 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (47,500.0) (47,500.0) 
08          ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 39,606.0 39,606.0 

         այդ թվում`   

02        Մշակութային ծառայություններ 39,606.0 39,606.0 
       այդ թվում`   

05     Արվեստ 39,606.0 39,606.0 
     այդ թվում`   
    ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 
39,606.0 39,606.0 

     այդ թվում`   

1168    Արվեստների ծրագիր 39,606.0 39,606.0 
այդ թվում՝   

11001  Մշակութային միջոցառումների իրականացում 39,606.0 39,606.0 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

39,606.0 39,606.0 
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 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 39,606.0 39,606.0 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 39,606.0 39,606.0 
 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 39,606.0 39,606.0 
 Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 
մակարդակներին 

39,606.0 39,606.0 

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին 

39,606.0 39,606.0 

11         Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր - - 
         այդ թվում`   

 01       ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ - - 
       այդ թվում`   

 01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - 
     այդ թվում`   

1139    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - 
   այդ թվում`   

11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 50,339.6 50,339.6 
այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կառավարություն 50,339.6 50,339.6 
այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 50,339.6 50,339.6 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 50,339.6 50,339.6 
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 50,339.6 50,339.6 
Պահուստային միջոցներ 50,339.6 50,339.6 
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11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (50,339.6) (50,339.6) 
այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կառավարություն (50,339.6) (50,339.6) 
այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (50,339.6) (50,339.6) 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (50,339.6) (50,339.6) 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (50,339.6) (50,339.6) 

Պահուստային միջոցներ (50,339.6) (50,339.6) 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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