
   Հավելված N 3 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                         սեպտեմբերի 16-ի N 1447-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 (56,000.0) (56,000.0) 
          այդ թվում՝   

      
    

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ 
ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (56,000.0) (56,000.0) 

01     

  

   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (5,000.0) (10,000.0) 
   այդ թվում`   

04    Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք (5,000.0) (10,000.0) 
   այդ թվում`   

01    Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք (5,000.0) (10,000.0) 
   այդ թվում`   
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  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (5,000.0) (10,000.0) 
   այդ թվում`   

1192 Կրթության որակի ապահովում (5,000.0) (10,000.0) 
   այդ թվում`   

11005 
 Գիտական աստիճանաշնորհման և գիտամանկավարժական 
կոչումների շնորհում (5,000.0) (10,000.0) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (5,000.0) (10,000.0) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (5,000.0) (10,000.0) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (5,000.0) (10,000.0) 
 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (5,000.0) (10,000.0) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ (5,000.0) (10,000.0) 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (5,000.0) (10,000.0) 
08     

  

   ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 89,734.5 66,509.1 
   այդ թվում`   

02    Մշակութային ծառայություններ 89,734.5 66,509.1 
   այդ թվում`   

05   Արվեստ 89,734.5 66,509.1 
   այդ թվում`   

  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 89,734.5 66,509.1 
   այդ թվում`   

1168 Արվեստների ծրագիր 89,734.5 66,509.1 
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   այդ թվում`   

11005 Մշակութային միջոցառումների իրականացում - (16,229.3) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն - (16,229.3) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - (16,229.3) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ - (16,229.3) 
 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ - (16,229.3) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ - (16,229.3) 

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին - (16,229.3) 

32001 
Ներդրումներ թատրոնների շենքերի կապիտալ 
վերանորոգման համար 79,434.5 70,778.4 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 79,434.5 70,778.4 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 79,434.5 70,778.4 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 83,093.9 99,712.7 
 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 83,093.9 99,712.7 
 ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ 83,093.9 99,712.7 

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին 83,093.9 99,712.7 
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 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (3,659.4) (28,934.3) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (3,659.4) (28,934.3) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (3,659.4) (28,934.3) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (3,659.4) (28,934.3) 

32007 
 Թատերահամերգային կազմակերպությունների 
նյութատեխնիկական բազայի  համալրում 

10,300.0 11,960.0 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 10,300.0 11,960.0 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 10,300.0 11,960.0 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 10,300.0 11,960.0 
 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 10,300.0 11,960.0 
 ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ 10,300.0 11,960.0 

 - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին 10,300.0 11,960.0 

09     

  

   ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (140,734.5) (112,509.1) 
   այդ թվում`   

01    Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն (3,295.0) (3,295.0) 
   այդ թվում`   

02    Տարրական ընդհանուր կրթություն (3,295.0) (3,295.0) 
   այդ թվում`   

  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (3,295.0) (3,295.0) 
  այդ թվում՝   
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1146 Հանրակրթության ծրագիր (3,295.0) (3,295.0) 

  

   այդ թվում`   

11001  Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն (3,295.0) (3,295.0) 
   այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն (3,295.0) (3,295.0) 

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (3,295.0) (3,295.0) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (3,295.0) (3,295.0) 
 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (3,295.0) (3,295.0) 
 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (3,295.0) (3,295.0) 
 - Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին (3,295.0) (3,295.0) 

02   

  

   Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն (119,364.0) - 
   այդ թվում`   

02    Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն (119,364.0) - 
   այդ թվում`   

  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (119,364.0) - 
  այդ թվում՝   

1146 Հանրակրթության ծրագիր (119,364.0) - 

  

   այդ թվում`   

11003  Միջնակարգ ընդհանուր հանրակրթություն (119,364.0) - 
   այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (119,364.0) - 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (119,364.0) - 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (119,364.0) - 
 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (119,364.0) - 
 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (119,364.0) - 
 - Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական 
կազմակերպություններին (119,364.0) - 

06   

  

  Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (18,075.5) (109,214.1) 
   այդ թվում`   

 01   Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (18,075.5) (109,214.1) 
   այդ թվում`   

  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (18,075.5) (109,214.1) 
  այդ թվում՝   

1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն 21,796.5 21,796.5 
   այդ թվում`   

32001 
 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 
շենքային պայմանների բարելավում 

21,796.5 21,796.5 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 21,796.5 21,796.5 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 21,796.5 21,796.5 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 21,796.5 21,796.5 
 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 21,796.5 21,796.5 
 ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ 21,796.5 21,796.5 
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 - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին 21,796.5 21,796.5 

1183 Ապահով դպրոց 30,128.0 (17,276.8) 
   այդ թվում`   

12001 Դպրոցական երեխաներին սննդով ապահովում (11,416.2) (18,043.9) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (11,416.2) (18,043.9) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (11,416.2) (18,043.9) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (11,416.2) (18,043.9) 
 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (11,416.2) (18,043.9) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ (11,416.2) (18,043.9) 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (11,416.2) (18,043.9) 

32004 
Ավագ մակարդակի կրթություն իրականացնող ուսումնական 
հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում 

38,249.2 (2,527.9) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 38,249.2 (2,527.9) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 38,249.2 (2,527.9) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 6,042.2 6,042.2 
 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 6,042.2 6,042.2 
 ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ 6,042.2 6,042.2 
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 - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին 6,042.2 6,042.2 

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 32,207.0 (8,570.1) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 32,207.0 (8,570.1) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 28,927.5 (12,177.6) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 28,927.5 (12,177.6) 
 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 3,279.5 3,607.5 
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 3,279.5 3,607.5 

32012 
 Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով 
ապահովում 3,295.0 3,295.0 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 3,295.0 3,295.0 

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 3,295.0 3,295.0 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 3,295.0 3,295.0 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 3,295.0 3,295.0 
 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 3,295.0 3,295.0 
 - Վարչական սարքավորումներ 3,295.0 3,295.0 

1192 Կրթության որակի ապահովում (70,000.0) (70,000.0) 
   այդ թվում`   

32002 
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
«Կրթության բարելավման ծրագիր» ծրագրի շրջանակներում 

(70,000.0) (70,000.0) 
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կապիտալ ներդրումներ ավագ, միջնակարգ և հիմնական 
դպրոցներում և կրթության ոլորտի կազմակերպություններում 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (70,000.0) (70,000.0) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (70,000.0) (70,000.0) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (70,000.0) (70,000.0) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (70,000.0) (70,000.0) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (70,000.0) (70,000.0) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (70,000.0) (70,000.0) 

1193  Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում - (43,733.8) 
   այդ թվում`   

11001 

 Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և  
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող 
միջոցառումներ 

- (43,733.8) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն - (43,733.8) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - (43,733.8) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ - (43,733.8) 
 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ - (43,733.8) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ - (43,733.8) 
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 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին - (43,452.6) 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ  - (281.2) 
 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


		2022-09-16T18:23:55+0400




