
Հավելված N 6 
                          ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                   հոկտեմբերի 21-ի N 1735-Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 7 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

                                 (հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը 

Բյուջետային հատկացումների 
գլխավոր կարգադրիչների, 

ծրագրերի, միջոցառումների և 
միջոցառումները կատարող 

պետական մարմինների 
անվանումները 

Միջոցառումները կատարող պետական մարմինների 
և դրամաշնորհ ստացող տնտեսավարող 

սուբյեկտների անվանումները 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

 (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը  տարի 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 31,040.8 
1168 Արվեստների ծրագիր                                               31,040.8 

  11005  Մշակութային միջոցառումների 
իրականացում  

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

    
այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների 
և միջոցառումների 
անվանումների 
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«Միջազգային մշակութային 
համագործակցության 

իրականացում, սփյուռքի հետ 
համագործակցություն, հայ 
մշակույթի պահպանում» 

«Հայաստանի ազգային գրադարան», «Խնկո-Ապոր 
անվան ազգային մանկական գրադարան», «Վ. Պետ-
րոսյանի անվան Արագածոտնի մարզային գրադա-
րան», «Օ. Չուբարյանի անվան Արարատի մարզային 
գրադարան», «Արմավիրի մարզային գրադարան», 
«Վ. Պետրոսյանի անվան Գեղարքունիքի մարզային 
գրադարան», «Կոտայքի մարզային գրադարան», 
«Շիրակի մարզային գրադարան», «Սյունիքի 
մարզային գրադարան», «Տավուշի մարզային 
գրադարան», «Լոռու մարզային գրադարան», 
«Վայոց ձորի մարզային գրադարան», «Հայաստանի 
ազգային պատկերասրահ», «Հայաստանի 
պատմության թանգարան», «Ե. Չարենցի անվան 
գրականության և արվեստի թանգարան», 
«Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական 
ստեղծագործության կենտրոն», «Ռուսական 
արվեստի թանգարան /պրոֆ. Ա. Աբրահամյանի 
հավաքածու/», «Մ. Սարյանի տուն-թանգարան»,  
«Հ. Թումանյանի թանգարան», «Ե. Չարենցի տուն-
թանգարան», «Ա. Սպենդիարյանի տուն-թանգարան», 
«Ա. Իսահակյանի տուն-թանգարան», «Ա. Խաչատ-
րյանի տուն-թանգարան», «Հայ և ռուս ժողովուրդ-
ների բարեկամության թանգարան», «Երվանդ 
Քոչարի թանգարան», «Ս. Փարաջանովի թանգարան», 
«Փայտարվեստի թանգարան», «Հրազդանի 
երկրագիտական թանգարան», «Օրբելի եղբայրների 
տուն-թանգարան», «Ն. Ադոնցի անվան Սիսիանի 
պատմության թանգարան», «Պատմամշակութային 
արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի 
պահպանության ծառայություն», «Կոմիտասի 

(6,208.2) 
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թանգարան-ինստիտուտ», «Խ. Աբովյանի տուն-
թանգարան», «Ստեփանավանի մշակույթի և 
ժամանցի կենտրոն», «Մշակութային արժեքների 
փորձագիտական կենտրոն», «Ա. Սպենդիարյանի 
անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 
թատրոն», «Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային 
ակադեմիական թատրոն», «Հ. Պարոնյանի անվան 
երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն»,  
«Կ. Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական 
դրամատիկական թատրոն», «Գյումրու Վ. Աճեմյանի 
անվան պետական դրամատիկական թատրոն», 
«Վանաձորի Հ. Աբելյանի անվան պետական 
դրամատիկական թատրոն», «Երևանի Հ. Թուման-
յանի անվան պետական տիկնիկային թատրոն», 
«Երաժշտական կամերային պետական թատրոն», 
«Երևանի խամաճիկների պետական թատրոն», 
«Երևանի կամերային պետական թատրոն», «Արմեն 
Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային 
փորձարարական «Գոյ» կենտրոն», «Երևանի 
մնջախաղի պետական թատրոն», «Խորեոգրաֆիայի 
պետական թատրոն», «Արտաշատի Ա. Խարազյանի 
անվան պետական դրամատիկական թատրոն», 
«Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն», 
«Գորիսի Վ. Վաղարշյանի անվ. պետական 
դրամատիկական թատրոն», «Հայաստանի ազգային 
ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ», «Հայաստանի 
պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ», «Կամերային 
երաժշտության ազգային կենտրոն», «Հայաստանի 
պետական ֆիլհարմոնիա», «Թ. Ալթունյանի անվան 
երգի-պարի պետական համույթ», «Հայաստանի 
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պարի պետական անսամբլ», «Հայաստանի 
պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական 
համույթ», «Հայաստանի էստրադային ջազ 
նվագախումբ», «Հայաստանի երգի պետական 
թատրոն», «Հայ հոգևոր երաժշտության կենտրոն», 
«Կոմիտասի անվան ազգային քառյակ», «Հայաստանի 
պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբ», 
«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն», «Փաստա-
վավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա», 
«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետա-
զոտական կենտրոն», «Երևանի Պ. Չայկովսկու 
անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտական 
դպրոց», «Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջ», 
«Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն» 
ՊՈԱԿ-ներ 

  

11023 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մասնակցության 
ծրագրի շրջանակներում 
աջակցություն Հայաստանում 
մշակութային ծրագրերին 

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

  
  այդ թվում՝ ըստ միջոցառումների 

անվանումների 
   

    «Ալեքսանդր Սպենդիարյան» 
սկավառակով ալբոմ-գրքի 
թողարկում»  

«Ա. Սպենդիարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 
12,416.4 
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    Անրի Վեռնոյի (Աշոտ Մալաքյան, 
1920-2002 թթ.) 100-ամյակին 
նվիրված միջազգային համա-
ժողով՝ Փոքր կինոնկարներ, 
համընդհանուր ժառանգություն, 
փոքր կինոթատրոնների պահ-
պանում, հասանելիություն և 
տարածում գլոբալ պլատֆորմ-
ներում» 

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ 

12,416.3 

     Միջոլորտային դասընթացներ 
եզդի աղջիկների և կանանց 
շարունակական կրթությունն 
ապահովելու նպատակով՝ 
տարրականից դեպի միջնակարգ 
կրթություն  

«Կայուն զարգացման նախաձեռնություն» ՀԿ 12,416.3 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
         ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


		2021-10-21T15:04:38+0400




