
Հավելված N 1 
                                 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                   սեպտեմբերի 1-ի N 1375-Ն որոշման 

 

 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
OՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

          
      (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, 
ծրագրերի և միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 
    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 
    այդ թվում՝   

    ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 0.0 0.0 

1045    Ծրագրի անվանումը`   

 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթություն 

(8,698.0) 0.0 

 Ծրագրի նպատակը`   
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 Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան 
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթության որակավորում ունեցող 
մասնագետների պատրաստում, կրթության մատչելիության 
ապահովում 

  

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`   

 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթության գրավչության բարձրացում, մատչելի և մրցունակ 
նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթության ապահովում 

  

   Ծրագրի միջոցառումներ   

12003 

 Միջոցառման անվանումը`   

 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 
կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում (8,698.0) 0.0 

 Միջոցառման նկարագրությունը`   

 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 
կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում 

  

 Միջոցառման տեսակը՝   

 Տրանսֆերտների տրամադրում   

1075    Ծրագրի անվանումը`   

 Մշակութային ժառանգության ծրագիր 8,698.0 8,698.0 
 Ծրագրի նպատակը`   

 Մշակութային ժառանգության պահպանում, օգտագործում, 
համալրում և հանրահռչակում 

  

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`   
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 Մշակութային ժառանգության շարունակական պահպանում, 
մշակութային զբոսաշրջության զարգացում և խթանում 

  

   Ծրագրի միջոցառումներ   

11006 

 Միջոցառման անվանումը`   

Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված և 
տեղակայվող արձանների և քանդակների հարակից 
հողատարածքների արժեքի գնահատում և գույքային 
իրավունքների գրանցում 

73.0 73.0 

 Միջոցառման նկարագրությունը`   

 Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն տեղակայված և նոր 
պատրաստվող ու տեղակայվող արձանների և քանդակների 
հարակից, մասնավոր սեփականությունը հանդիսացող 
հողատարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ 
ճանաչելու արդյունքում այդ հողատարածքների շուկայական 
արժեքի գնահատման, գույքային իրավունքների գրանցման հետ 
կապված և այլ հարակից պարտադիր վճարների կատարում 

  

 Միջոցառման տեսակը՝   

 Ծառայությունների մատուցում   

21005 

 Միջոցառման անվանումը`   

 Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված և 
տեղակայվող արձանների և քանդակների հարակից 
հողատարածքների ձեռքբերում 

8,625.0 8,625.0 

 Միջոցառման նկարագրությունը`   

 Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն տեղակայված և նոր 
պատրաստվող ու տեղակայվող արձանների և քանդակների 
հարակից, մասնավոր սեփականությունը հանդիսացող 
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հողատարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ 
ճանաչելու արդյունքում գույքային իրավունքների ձեռքբերում 
 Միջոցառման տեսակը՝   

 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող 
ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ  

  

1193    Ծրագրի անվանումը`   

 Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում 0.0 (8,698.0) 
 Ծրագրի նպատակը`   

 Յուրաքանչյուր երեխայի համար կրթության մատչելիության, 
հավասար մասնակցության հնարավորության և որակի 
ապահովում՝ զարգացման առանձնահատկություններին 
համապատասխան և անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման 
միջոցով 

  

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`   

 Խոցելի խմբերի երեխաների ընդգրկվածության ապահովում 
հանրակրթական հաստատություններում 

  

   Ծրագրի միջոցառումներ   

11001 

 Միջոցառման անվանումը`   

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

0.0 (8,698.0) 

 Միջոցառման նկարագրությունը`   

 Երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիքի բացահայտում և գնահատում, կրթության աջակցության 
ծառայությունների իրականացում և կրթության կազմակերպման 
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համար նախատեսված  ծրագրերի, ձեռնարկների, ուսումնական 
այլ նյութերի մշակում,  հրատարակում և ձեռքբերում 

 Միջոցառման տեսակը՝   

 Ծառայությունների մատուցում   
        

    ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 0.0 0.0 
1139    Ծրագրի անվանումը`   

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0.0 0.0 
 Ծրագրի նպատակը`   

 Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև 
բյուջետային երաշխիքների ապահովման ծախսերի 
ֆինանսավորման ապահովում 

  

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`   

 Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետության և 
թափանցիկության ապահովում 

  

 11001  Միջոցառման անվանումը`   

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 8,698.0 8,698.0 
 Միջոցառման նկարագրությունը`   

 ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման 
ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

  

 Միջոցառման տեսակը՝   

 Ծառայությունների մատուցում   

 11001  Միջոցառման անվանումը`   

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (8,698.0) (8,698.0) 
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 Միջոցառման նկարագրությունը`   

 ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման 
ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

  

 Միջոցառման տեսակը՝   

 Ծառայությունների մատուցում   

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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