
Հավելված N 5 
                          ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                   հոկտեմբերի 21-ի N 1735-Ն որոշման 

 

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

            (հազ. դրամ) 

Գործառական 
դասիչը 

 Ծրագրային 
դասիչը 

  Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, 
խմբերի և դասերի, բյուջետային ծրագրերի միջոցառումների,  

բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում) 
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 տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 31,040.8 
           այդ թվում`  

11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ - 
           այդ թվում`  

  01        ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ - 
           այդ թվում`  

    01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - 

           այդ թվում`  
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          ՀՀ կառավարություն  

       1139    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - 

           այդ թվում`  

         11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 6,208.2 

           այդ թվում` ըստ կատարողների  

           ՀՀ կառավարություն 6,208.2 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 6,208.2 

          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 6,208.2 
          ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 6,208.2 
           Պահուստային միջոցներ 6,208.2 

         11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (6,208.2) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների  

           ՀՀ կառավարություն (6,208.2) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (6,208.2) 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (6,208.2) 
          ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (6,208.2) 
           Պահուստային միջոցներ (6,208.2) 

08          ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 31,040.8 
           այդ թվում`  

  02        Մշակութային ծառայություններ 31,040.8 
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           այդ թվում`  

    05      Արվեստ 31,040.8 
          ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  

      1168    Արվեստների ծրագիր 31,040.8 
           այդ թվում`  

        11005  Մշակութային միջոցառումների իրականացում  (6,208.2) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների  

          ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (6,208.2) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին (6,208.2) 
           - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (6,208.2) 

        11023 ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մասնակցության ծրագրի շրջանակներում աջակցություն 
Հայաստանում մշակութային ծրագրերին 37,249.0 

           այդ թվում` ըստ կատարողների  

          ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 37,249.0 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 37,249.0 

          - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 24,832.7 

           - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 12,416.3 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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