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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 7 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

ԵՎ N 7.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

            (հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը 

Բյուջետային հատկացումների գլխավոր 
կարգադրիչների, ծրագրերի, 

միջոցառումների և միջոցառումները 
կատարող պետական մարմինների 

անվանումները 

Միջոցառումները կատարող պետական մարմինների 
և դրամաշնորհ ստացող տնտեսավարող 

սուբյեկտների անվանումները 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով, իսկ  

նվազեցումները՝ 
փակագծերում)   

ծրագիրը միջոցառումը տարի 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 51,504.4 

1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթություն 

  21,796.5 

  

32001 

Նախնական մասնագիտական (արհես-
տագործական) և միջին մասնագիտա-
կան ուսումնական հաստատությունների 
շենքային պայմանների բարելավում 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

21,796.5 

  
        «Երևանի N 9 արհեստագործական պետական 

ուսումնարան» ՊՈԱԿ 
21,796.5 

1168  Արվեստների ծրագիր   95,443.4 
  

11005 Մշակութային միջոցառումների 
իրականացում 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն (16,229.3) 

  
    այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների և 

միջոցառումների անվանումների 
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      Բաժանորդային 
համակարգի ծրագիր 

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ», 
«Հայաստանի պատմության թանգարան», «Ե. Չարենցի 
անվան գրականության և արվեստի թանգարան», 
«Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական 
ստեղծագործության կենտրոն», «Ռուսական 
արվեստի թանգարան (պրոֆ. Ա. Աբրահամյանի 
հավաքածու)», «Մ. Սարյանի տուն-թանգարան», 
«Հ. Թումանյանի թանգարան», «Ե. Չարենցի տուն-
թանգարան», «Ա. Սպենդիարյանի տուն-թանգարան», 
«Ա. Իսահակյանի տուն-թանգարան», «Ա. Խաչատրյանի 
տուն-թանգարան», «Հայ և ռուս ժողովուրդների 
բարեկամության թանգարան», «Երվանդ Քոչարի 
թանգարան», «Ս. Փարաջանովի թանգարան»,  
«Հրազդանի երկրագիտական թանգարան», «Օրբելի 
եղբայրների տուն-թանգարան», «Ն. Ադոնցի անվան 
Սիսիանի պատմության թանգարան», 
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և 
պատմական միջավայրի պահպանության 
ծառայություն», «Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ», 
«Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան», «Սարդարապատի 
հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց 
ազգագրության և ազատագրական պայքարի 
պատմության ազգային թանգարան»,  «Ստեփանավանի 
մշակույթի և ժամանցի կենտրոն», «Ա. Սպենդիարյանի 
անվան  օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 
թատրոն», «Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային 
ակադեմիական թատրոն», «Հ. Պարոնյանի անվան 
երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն»,  
«Կ. Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական 
դրամատիկական թատրոն», «Գյումրու Վ. Աճեմյանի 
անվան պետական դրամատիկական թատրոն», 

(16,229.3) 
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«Վանաձորի Հ. Աբելյանի անվան պետական 
դրամատիկական թատրոն», «Երևանի Հ. Թումանյանի 
անվան պետական տիկնիկային թատրոն», «Երևանի 
խամաճիկների պետական թատրոն», «Երևանի 
կամերային պետական թատրոն», «Արմեն 
Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային 
փորձարարական «Գոյ» կենտրոն», «Երևանի 
մնջախաղի պետական թատրոն», «Խորեոգրաֆիայի 
պետական թատրոն», «Արտաշատի Ա. Խարազյանի 
անվան պետական դրամատիկական թատրոն», «Սոս 
Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն», 
«Գորիսի Վ. Վաղարշյանի անվ. պետական 
դրամատիկական թատրոն», «Հայաստանի ազգային 
ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ», «Հայաստանի 
պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ», «Կամերային 
երաժշտության ազգային կենտրոն», «Հայաստանի 
պետական ֆիլհարմոնիա», «Թ. Ալթունյանի անվան 
երգի-պարի պետական համույթ», «Հայաստանի 
պարի պետական անսամբլ», «Հայաստանի 
պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական 
համույթ», «Հայաստանի էստրադային ջազ 
նվագախումբ», «Հայաստանի երգի պետական 
թատրոն», «Կոմիտասի անվան ազգային քառյակ», 
«Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական 
երգչախումբ» ՊՈԱԿ-ներ 

  

32001 Ներդրումներ թատրոնների շենքերի 
կապիտալ վերանորոգման համար 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 99,712.7 

  
        «Ա․ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի 

ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 
99,712.7 
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32007 

Թատերահամերգային կազմակերպու-
թյունների նյութատեխնիկական բազայի  
համալրում 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 11,960.0 

  
        «Ա․ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի 

ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 
9,960.0 

  
        «Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն» 

ՊՈԱԿ 
2,000.0 

1183 Ապահով դպրոց   (12,001.7) 

  
12001 Դպրոցական երեխաներին սննդով 

ապահովում 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն (18,043.9) 

          Պարենի համաշխարհային ծրագրի գրասենյակ (18,043.9) 
  

32004 

Ավագ մակարդակի կրթություն իրա-
կանացնող ուսումնական հաստա-
տությունների շենքային պայմանների 
բարելավում 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

6,042.2 

  
        «Երևանի Բ. Ժամկոչյանի անվ. թիվ 119 ավագ դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
6,042.2 

1192 Կրթության որակի ապահովում   (10,000.0) 

  

11005 

ՀՀ-ում գիտական որակավորման, 
գիտական աստիճանի և գիտական 
կոչման վկայագրերի հանձնման, 
միջազգային կապերի զարգացման, 
ատենախոսությունների թվայնացման 
և գիտնականների շտեմարանների 
ստեղծման ու շահագործման 
գործընթացների իրականացում 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն (10,000.0) 
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1193 Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի 
ներդրում 

  (43,733.8) 

  

11001 

Մանկավարժահոգեբանական աջակցու-
թյան ծառայություններ և կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող երեխաների կրթության կազ-
մակերպմանն օժանդակող միջոցա-
ռումներ 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

(43,733.8) 

          Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (281.2) 
  

        «Սիսիանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական 
աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ (2,719.6) 

  
        «Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական 

աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ 
(1,435.4) 

  
        «Կապանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական 

աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ 
(3,916.9) 

  
        «Սպիտակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական 

աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ (3,957.2) 

  
        «Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժահոգե-

բանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ 
(4,533.0) 

  
        «Արմավիրի տարածքային մանկավարժահոգեբա-

նական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ                                            
(5,505.2) 

  
        «Վաղարշապատի տարածքային մանկավարժահոգե-

բանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ                                               (2,122.6) 

  
        «Արթիկի տարածքային մանկավարժահոգեբանական 

աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ             
(3,179.7) 

  
        «Աշտարակի տարածքային մանկավարժահոգե-

բանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ             
(4,231.7) 

  
        «Երևանի թիվ 2  տարածքային մանկավարժահոգե-

բանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ             
(2,911.5) 
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        «Երևանի թիվ 3  տարածքային մանկավարժահոգե-

բանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ             (1,940.4) 

  
        «Գեղարքունիքի տարածքային մանկավարժահոգե-

բանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ             (4,495.4) 

  
        «Կոտայքի տարածքային մանկավարժահոգե-

բանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ             
(2,504.0) 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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