
    Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                       սեպտեմբերի 30-ի N  1600 - Ն  որոշման 
 

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

        
      (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 0.0  0.0  
          այդ թվում՝     
      

    
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 0.0  0.0  

08     

  

  ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 6,770.0  6,770.0  
 այդ թվում`     

01   Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 6,770.0  6,770.0  
   այդ թվում`     

01   Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 6,770.0  6,770.0  
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   այդ թվում`     
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 6,770.0  6,770.0  
   այդ թվում`     

1041 Մեծ նվաճումների սպորտ 6,770.0  6,770.0  
     այդ թվում`     

  

11021 

Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական, միջին մասնա-
գիտական և  բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, 
ինչպես նաև մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի 
ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական 
կազմակերպություններին գույքով ապահովում 

6,770.0                6,770.0  

   այդ թվում` ըստ կատարողների     
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 6,770.0                6,770.0  
  այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 6,770.0  6,770.0  
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 6,770.0  6,770.0  
   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 6,686.0  6,686.0  
   Նյութեր (ապրանքներ) 6,686.0  6,686.0  
   - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 6,686.0  6,686.0  
   ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 84.0  84.0  
   Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 84.0  84.0  
   - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին 84.0  84.0  

09     
  

  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (6,770.0) (6,770.0) 
 այդ թվում`     

06       Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 81,400.7  81,400.7  
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   այդ թվում`     
01   Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 81,400.7  81,400.7  
     այդ թվում`     
    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 81,400.7  81,400.7  
     այդ թվում`     
  1183 Ապահով դպրոց 102,956.9  102,956.9  
  

  

   այդ թվում`     
  32012 Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում 102,956.9            102,956.9  
     այդ թվում` ըստ կատարողների     
    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 102,956.9            102,956.9  
    այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 102,956.9  102,956.9  
     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 30,152.9  30,152.9  
     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 30,152.9  30,152.9  
    ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 30,152.9  30,152.9  
     - Վարչական սարքավորումներ 30,152.9  30,152.9  
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 72,804.0  72,804.0  
     ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 72,804.0  72,804.0  
     Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին 72,804.0  72,804.0  

     - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 

72,804.0  72,804.0  

  1192 Կրթության որակի ապահովում (21,556.2) (21,556.2) 
       այդ թվում`     
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11010 

Ատեստավորման նոր համակարգի ներդրում՝ ուղղված ուսուցիչների 
որակի բարձրացմանը (21,556.2)            (21,556.2) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների     
    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (21,556.2)             (21,556.2) 
    այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (21,556.2) (21,556.2) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (21,556.2) (21,556.2) 
     ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (21,556.2) (21,556.2) 
     Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին (21,556.2) (21,556.2) 
     - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին 
(21,556.2) (21,556.2) 

08   

  

   Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) (88,170.7) (88,170.7) 
 այդ թվում`     

01  Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) (88,170.7) (88,170.7) 
 այդ թվում`     
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (88,170.7) (88,170.7) 
 այդ թվում`     

1130  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի պետական 
քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ (88,170.7) (88,170.7) 

   այդ թվում`     

11001 
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի 
պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի 
համակարգման և մոնիթորինգի ծառայություններ 

(88,170.7)            
(88,170.7) 

   այդ թվում` ըստ կատարողների     
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (88,170.7)            (88,170.7) 
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այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

    

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (88,170.7) (88,170.7) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (88,170.7) (88,170.7) 
 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (42,170.7) (42,170.7) 
 Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ (42,170.7) (42,170.7) 
 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ (42,170.7)              (42,170.7) 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (46,000.0) (46,000.0) 
Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (46,000.0) (46,000.0) 
 - Կառավարչական ծառայություններ (46,000.0)            (46,000.0) 

                
          ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 0.0  0.0  
 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 0.0  0.0  

 այդ թվում`     
 01  ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 0.0  0.0  

 այդ թվում`     
 01  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0.0  0.0  

 այդ թվում`     
ՀՀ կառավարություն 0.0  0.0  
 այդ թվում`     

1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0.0  0.0  
   այդ թվում`     
 11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 6,770.0  6,770.0  

   այդ թվում` ըստ կատարողների     
 ՀՀ կառավարություն 6,770.0  6,770.0  



 6

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 6,770.0  6,770.0  
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 6,770.0  6,770.0  
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 6,770.0  6,770.0  
 - Պահուստային միջոցներ 6,770.0  6,770.0  

 11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (6,770.0) (6,770.0) 
   այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ կառավարություն (6,770.0) (6,770.0) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (6,770.0) (6,770.0) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (6,770.0) (6,770.0) 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (6,770.0) (6,770.0) 
 - Պահուստային միջոցներ (6,770.0) (6,770.0) 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                    ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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