
 Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                        սեպտեմբերի 24-ի N 1579 - Ն որոշման 
 
 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱUԻՆ» ՀՀ OՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020  

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

    
 

   (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 
միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3,820,071.5 0.0 

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 3,820,071.5 3,820,071.5 
1022    Ծրագրի անվանումը` 

2,059,140.5 2,059,140.5 

 Գյուղատնտեսության խթանման ծրագիր 
 Ծրագրի նպատակը` 
 Գյուղատնտեսական մթերքի և դրանց վերամշակումից ստացվող 
սննդամթերքի ծավալների ավելացում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը` 

 Գյուղատնտեսական մթերքների ծավալների ավելացում: Օգտագործվող 
վարելահողերի ավելացում: Պտուղբանջարեղենի և խաղողի 
վերամշակումից ստացված արտադրանքի ծավալների աճ 
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  Ծրագրի միջոցառումներ 
  12001  Միջոցառման անվանումը` 

             
1,983,824.5               1,983,824.5  

 Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 
 Միջոցառման նկարագրությունը` 
 Գյուղատնտեսության ոլորտում տրամադրվող վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 
 Միջոցառման տեսակը՝ 
 Տրանսֆերտների տրամադրում 

  12004  Միջոցառման անվանումը` 

                  
75,316.0                    75,316.0  

 Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով 
տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 
 Միջոցառման նկարագրությունը` 

 Պտուղբանջարեղենի,  խաղողի և կաթի  մթերումների (գնումների) 
կազմակերպման նպատակով ընկերություններին մատչելի պայմաններով 
վարկերի տրամադրում 
 Միջոցառման տեսակը՝ 
 Տրանսֆերտների տրամադրում 

1059    Ծրագրի անվանումը` 

                  
(4,300.0) 

                  
(4,300.0) 

 Բուսաբուծության խթանում և բույսերի պաշտպանություն 
 Ծրագրի նպատակը` 
 Հողագործությունից ստացվող արդյունքի բարելավում 

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը` 

 Նոր ինտենսիվ այգիների հիմնման գործընթացի խթանում, պտղատու 
այգետարածքների ավելացում, մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում 
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  Ծրագրի միջոցառումներ 
  11004  Միջոցառման անվանումը` 

                  
(4,300.0) 

                  
(4,300.0) 

 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական 
գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն 
 Միջոցառման նկարագրությունը` 
 Բուսասանիտարական մեթոդոլոգիայի մշակում, բույսերի և բուսական 
արտադրանքի վերահսկման ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման 
ծառայություններ 
 Միջոցառման տեսակը՝ 
 Ծառայությունների մատուցում 

1116    Ծրագրի անվանումը` 

              
(230,000.0) 

              
(230,000.0) 

 Անասնաբուժական ծառայություններ 

 Ծրագրի նպատակը` 
 Անասնահամաճարակային կայուն ֆոնի ապահովում 

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը` 
 Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակամերժության ապահովում 

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  11005  Միջոցառման անվանումը` 

              
(230,000.0) 

              
(230,000.0) 

 Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների 
համարակալում և հաշվառում 

 Միջոցառման նկարագրությունը` 
 Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների 
համարակալման և հաշվառման միջոցառումների իրականացում 
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 Միջոցառման տեսակը՝ 
 Ծառայությունների մատուցում 

1187    Ծրագրի անվանումը` 

                 
512,456.7                   512,456.7  

 Գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագիր 
 Ծրագրի նպատակը` 
 Գյուղատնտեսական տեխնիկական համակարգերի արդիականացում, 
ինտենսիվ այգիների ներդրման  և  տոհմաբուծության մեջ նոր 
ցեղատեսակների բուծման աջակցություն 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը` 
 Ոռոգման արդիական համակարգեր ներդրված հողատարածքների և 
տոհմային կենդանիների տեսակարար կշռի ավելացում 

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  12002  Միջոցառման անվանումը` 

                 
192,452.7                   192,452.7  

 Հայաստանի Հանրապետությունում  խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիա-
ներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների 
հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 
 Միջոցառման նկարագրությունը` 
 Հայաստանի Հանրապետությունում  խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիա-
ներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների 
հիմնման համար տնտեսավարողներին տրամադրվող նպատակային 
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 
 Միջոցառման տեսակը՝ 
 Տրանսֆերտների տրամադրում 

  12003  Միջոցառման անվանումը` 
                   

71,213.0                     71,213.0   Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինան-
սական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր 
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 Միջոցառման նկարագրությունը` 

 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի տրամադրման լիզինգի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 
 Միջոցառման տեսակը՝ 
 Տրանսֆերտների տրամադրում 

  12009  Միջոցառման անվանումը` 

                
248,791.0                  248,791.0  

 Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցություն 
 Միջոցառման նկարագրությունը` 
 Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների հիմնման համար տնտեսավարողների կողմից 
կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատուցում 
 Միջոցառման տեսակը՝ 
 Տրանսֆերտների տրամադրում 

1224     Ծրագրի անվանումը` 

              
1,482,774.3                1,482,774.3  

 Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր 
 Ծրագրի նպատակը` 
Կորոնավիրուսի (COVID-19) հետևանքով առաջացած ճգնաժամերի 
հակազդում և հետևանքների վերացում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը` 

Կորոնավիրուսի (COVID-19)  տարածման կրճատում, տնտեսական 
կայունության ապահովում 
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  Ծրագրի միջոցառումներ 
  12001   Միջոցառման անվանումը` 

              
1,482,774.3                1,482,774.3  

 Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 
հետևանքով տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 
 Միջոցառման նկարագրությունը` 

 Կորոնավիրուսի (COVID-19)  տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 
նպատակով մատչելի պայմաններով վարկերի տրամադրում 
 Միջոցառման տեսակը՝ 
 Տրանսֆերտների տրամադրում 

   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  - (3,820,071.5) 
 1139    Ծրագրի անվանումը` 

                           
-                (3,820,071.5) 

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

 Ծրագրի նպատակը` 

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

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը` 

 Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետություն և 
թափանցիկություն 

  Ծրագրի միջոցառումներ 
   11001  Միջոցառման անվանումը` 

  (3,820,071.5)  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

 Միջոցառման նկարագրությունը` 
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 ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավոր-
ման, 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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