
Հավելված N 1 
                          ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                   հոկտեմբերի 21-ի N  1738 - Ն որոշման 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 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  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

   (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների,  ծրագրերի և 
միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը տարի 
ՀՀ կառավարություն 0.0 

1139 
  

 Ծրագրի անվանումը  
 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0.0 
 Ծրագրի նպատակը  
 Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների 
ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման ապահովում  

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  
 Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետության և թափանցիկության 
ապահովում  

 Ծրագրի միջոցառումներ  

11001 
 Միջոցառման անվանումը  
 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 10,476.1 
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 Միջոցառման նկարագրությունը  
 ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ 
պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

 

 Միջոցառման տեսակը  
 Ծառայությունների մատուցում  

  11001 

 Միջոցառման անվանումը  
 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (10,476.1) 
 Միջոցառման նկարագրությունը  
 ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ 
պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

 

 Միջոցառման տեսակը  
 Ծառայությունների մատուցում  

 ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 0.0 
1148    Ծրագրի անվանումը  
      Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր 0.0 
     Ծրագրի նպատակը  
     Նպաստել հանրակրթական ուսուցման համակարգում  ընդգրկված երեխաների 

ֆիզիկական, հոգևոր և գեղագիտական զարգացմանը, բնապահպանական և 
կիրառական գիտելիքների ձեռքբերմանը 

 

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  
     Ստեղծել պայմաններ սովորողների ազատ ժամանացի  կազմակերպման միջոցով 

նրանց հետաքրքրությունների բացահայտման, ձևավորման  և զարգացման համար  

Ծրագրի միջոցառումներ 
  11001  Միջոցառման անվանումը  
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    Արտադպրոցական դաստիարակություն (18,110.6) 
     Միջոցառման նկարագրությունը  
  

  Արվեստի, երաժշտության, սպորտի դասընթացներ մարզադպրոցներում, 
ստեղծագործական և արտադպրոցական դաստիարակության այլ կենտրոններում  

     Միջոցառման տեսակը  
    Ծառայությունների մատուցում  
  11016  Միջոցառման անվանումը  
  

  ՀՀ հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 11-րդ 
դասարանների աշակերտների ռազմամարզական ճամբարների կազմակերպում  (2,737.0) 

     Միջոցառման նկարագրությունը  
  

  
Նպաստել 11-րդ դասարաններում սովորող դպրոցականների մոտ «Նախնական 
զինվորական պատրաստություն» առարկայից ստացած գիտելիքների հարստացմանը և 
դրանց համապատասխան կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը 

 

     Միջոցառման տեսակը  
    Ծառայությունների մատուցում  
  32004  Միջոցառման անվանումը  
    Մարզադպրոցների գույքային և տեխնիկական ապահովվածության բարելավում 10,371.5 
     Միջոցառման նկարագրությունը  
  

  Գույքային և տեխնիկական ապահովվածության բարելավման արդյունքում  
կիրառական գիտելիքների ձեռքբերման արդյունավետության բարձրացում  

     Միջոցառման տեսակը  
  

  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ 

 

  32005  Միջոցառման անվանումը  
  

  
Արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող կազմակերպությունների 
շենքային պայմանների բարելավում 10,476.1 

     Միջոցառման նկարագրությունը  
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  Կառույցների տեխնիկական կարողությունների և աշխատանքային միջավայրի 

բարելավում  

     Միջոցառման տեսակը  
  

  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

    ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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