
  Հավելված N 3 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                        սեպտեմբերի 24-ի N 1579 - Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

       (հազ. դրամ) 

 Գործառական 
դասիչը 

 Ծրագրային 
դասիչը  Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, բյուջետային ծրագրերի, 
միջոցառումների բյուջետային հատկացումնեյի գլխավոր 

կարգադրիչների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 
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ինն ամիս տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3,820,071.5  0.0  
04          ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 3,820,071.5  3,820,071.5  

         այդ թվում`     
01 

  
     Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և 

աշխատանքի գծով հարաբերություններ 1,482,774.3  1,482,774.3  

       այդ թվում`     
01      Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային  

հարաբերություններ 1,482,774.3  1,482,774.3  
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     այդ թվում`     
     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 1,482,774.3  1,482,774.3  
     այդ թվում`     

1224 

  

 Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ 
իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և 
վերացման ծրագիր 

1,482,774.3  1,482,774.3  

այդ թվում՝     
12001  Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների 

չեզոքացման հետևանքով տրամադրված վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 

1,482,774.3  1,482,774.3  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 1,482,774.3  1,482,774.3  

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 1,482,774.3  1,482,774.3  

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,482,774.3  1,482,774.3  

 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 1,482,774.3  1,482,774.3  

 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 1,482,774.3  1,482,774.3  

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական 
կազմակերպություններին 1,482,774.3  1,482,774.3  

02        Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 
ձկնորսություն և որսորդություն 2,337,297.2  2,337,297.2  
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 այդ թվում`     
01  Գյուղատնտեսություն 2,337,297.2  2,337,297.2  

 այդ թվում`     
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 2,337,297.2  2,337,297.2  
 այդ թվում`     

1022 
  

 Գյուղատնտեսության խթանման ծրագիր 2,059,140.5  2,059,140.5  
 այդ թվում`     

12001  Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորում 

1,983,824.5  1,983,824.5  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 1,983,824.5  1,983,824.5  

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 1,983,824.5  1,983,824.5  

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,983,824.5  1,983,824.5  

 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 1,983,824.5  1,983,824.5  

 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 1,983,824.5  1,983,824.5  

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական 
կազմակերպություններին 1,983,824.5  1,983,824.5  

12004  Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) 
նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորում 

75,316.0  75,316.0  
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 այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 75,316.0  75,316.0  

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 75,316.0  75,316.0  
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 75,316.0  75,316.0  
 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 75,316.0  75,316.0  

 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 75,316.0  75,316.0  

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական 
կազմակերպություններին 75,316.0  75,316.0  

1059 
  

 Բուսաբուծության խթանում և բույսերի պաշտպանություն (4,300.0) (4,300.0) 
 այդ թվում`     

11004  Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և 
մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն 
աջակցություն 

(4,300.0) (4,300.0) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (4,300.0) (4,300.0) 

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (4,300.0) (4,300.0) 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (4,300.0) (4,300.0) 
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 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (4,300.0) (4,300.0) 

 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (2,000.0) (2,000.0) 

 - Տեղեկատվական ծառայություններ (2,000.0) (2,000.0) 

 Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում (2,300.0) (2,300.0) 

 - Մասնագիտական ծառայություններ (2,300.0) (2,300.0) 

1116 
  

 Անասնաբուժական ծառայություններ (230,000.0) (230,000.0) 
այդ թվում՝     

11005  Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր 
եղջերավոր կենդանիների համարակալում և 
հաշվառում 

(230,000.0) (230,000.0) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (230,000.0) (230,000.0) 

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (230,000.0) (230,000.0) 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (230,000.0) (230,000.0) 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 

(156,050.1) (156,050.1) 

 Նյութեր (ապրանքներ) (156,050.1) (156,050.1) 

 - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր (156,050.1) (156,050.1) 
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 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (73,949.9) (73,949.9) 
 Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 
մակարդակներին (73,949.9) (73,949.9) 

     - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային 
ոչ առևտրային կազմակերպություններին (73,949.9) (73,949.9) 

1187 
  

 Գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագիր 512,456.7  512,456.7  

 այդ թվում`     

12002  Հայաստանի Հանրապետությունում  խաղողի, 
ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ 
պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման 
համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 

192,452.7  192,452.7  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 192,452.7  192,452.7  

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 192,452.7  192,452.7  

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 192,452.7  192,452.7  

 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 192,452.7  192,452.7  

 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 192,452.7  192,452.7  

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական 
կազմակերպություններին 192,452.7  192,452.7  
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  12003  Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական 
տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի 
պետական աջակցության ծրագիր 

71,213.0  71,213.0  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 71,213.0  71,213.0  

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 71,213.0  71,213.0  

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 71,213.0  71,213.0  

 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 71,213.0  71,213.0  

 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 71,213.0  71,213.0  

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական 
կազմակերպություններին 71,213.0  71,213.0  

  12009  Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, 
ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ 
պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման 
համար պետական աջակցություն 

248,791.0  248,791.0  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 248,791.0  248,791.0  

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 248,791.0  248,791.0  

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 248,791.0  248,791.0  

 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 53,750.0  53,750.0  

 Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 
մակարդակներին 

53,750.0  53,750.0  

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 53,750.0  53,750.0  

 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 195,041.0  195,041.0  

 Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 
նպաստներ (բյուջեից) 

195,041.0  195,041.0  

 - Այլ նպաստներ բյուջեից 195,041.0  195,041.0  
11 

        Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային 
ֆոնդեր - (3,820,071.5) 

         այդ թվում`   

 01 
      ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային 

ֆոնդ 
- (3,820,071.5) 

       այդ թվում`   

 01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - (3,820,071.5) 

     այդ թվում`   

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

   այդ թվում`   

11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - (3,820,071.5) 
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այդ թվում` ըստ կատարողների   

ՀՀ կառավարություն - (3,820,071.5) 
այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - (3,820,071.5) 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ - (3,820,071.5) 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ - (3,820,071.5) 

Պահուստային միջոցներ  (3,820,071.5) 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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