
Աղյուսակ N 1

հազար դրամներով

 Ցուցանիշների փոփոխություն                 
(գումարների  ավելացումը ներկայացված է դրական 

նշանով)                                  

Եկամուտների գծով 7,835,718.0                                          

Ծախսերի գծով 7,565,718.0                                          

Դեֆիցիտը (պակասուրդը) (270,000.00)                                            

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 15

«Հայաստանի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի  մասին» ՀՀ  օրենքի 2-րդ 
հոդվածի աղյուսակի ցուցանիշներում կատարվող փոփոխությունները և լրացումները
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Աղյուսակ N 2

հազար դրամներով

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման 
աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Ցուցանիշների 
փոփոխություն           

(մուտքերի ավելացումը 
ներկայացված է 
փակագծերում) 

Տարի 
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ                       (270,000.00)
այդ թվում`
Ա.Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը                       (270,000.00)
այդ թվում`

2.Ֆինանսական ակտիվներ                       (270,000.00)

այդ թվում`

2.3. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2013 
թվականի  տարեսկզբի ազատ միջոցներ

                      (270,000.00)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 15

«Հայաստանի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի  
մասին» ՀՀ  օրենքի 3-րդ հոդվածի աղյուսակի, N 4 հավելվածի N 1 

աղյուսակի ցուցանիշներում  կատարվող  փոփոխությունները
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Աղյուսակ N 3

հազար դրամներով

Պետական բյուջեի եկամուտներ
Ցուցանիշների փոփոխություն  

(գումարների  ավելացումը 
ներկայացված է դրական նշանով)

Տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7,835,718.0

այդ թվում`
Հարկային եկամուտներ և պետական 
տուրքեր

1,921,900.0

Այլ  եկամուտներ 5,913,818.0

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 15

«Հայաստանի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի  մասին» 
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակի ցուցանիշներում կատարվող  

փոփոխությունները 
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Աղյուսակ N 4

Ցուցանիշների փոփոխություն  
(ծախսերի ավելացումները 

բերված են դրական նշանով)

Տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 7,565,718.0                      
այդ թվում`

01

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում

7,565,718.0                             

01

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 
կառավարում, ֆինանսական և 
հարկաբյուջետային հարաբերություններ, 
արտաքին հարաբերություններ

7,565,718.0                         

այդ թվում`

02
Ֆինանսական և հարկաբյուջետային 
հարաբերություններ

7,565,718.0                         

09 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (0.0)                                      
այդ թվում`

01

Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր 
կրթություն (2,220,537.1)                           

այդ թվում`

02 Տարրական ընդհանուր կրթություն (2,220,537.1)                           

02 Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 2,220,537.1                             

այդ թվում`

01
Հիմնական ընդհանուր կրթություն

(2,039,658.8)                          

02
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն

4,260,195.9                            

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 15

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ 
հոդվածի աղյուսակի ցուցանիշներում կատարվող փոփոխությունները 

Բաժնի 
N

Խմբի 
N

Դասի 
N

Բյուջետային ծախսերի գործառական 
դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի 

անվանումները
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 15

Աղյուսակ N 5

(հազար դրամ)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխություն       
(ծախսերի ավելացումները բերված են 

դրական նշանով)

 Տարի  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                                                                    7,565,718.0   
այդ թվում`

ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ                                                                                    3,346,982.0   

այդ թվում`

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ                                1,846,705.0   

 այդ թվում`

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ                                 1,846,705.0  

 այդ թվում`

 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ                                 400,000.0  

 - Հարկային և մաքսային մարմինների աշխատողների 
պարգևատրում

                              1,446,705.0  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ                               1,445,277.0   

 այդ թվում`

Շարունակական ծախսեր                                  172,000.0  

 Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր                                  115,634.0  

 Պայմանագրային  այլ  ծառայությունների ձեռքբերում                                  481,856.0 

 Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում                                    12,200.0  

 Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)                                   93,800.0  

  Նյութեր (ապրանքներ)                                 569,787.0  

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ                                  55,000.0   
 այդ թվում`

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման 
տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց 
նկատմամբ

                                  15,000.0  

 Այլ ծախսեր                                   40,000.0  

 «Հայաստանի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի  մասին» ՀՀ  
օրենքի 8-րդ հոդվածի աղյուսակի ցուցանիշներում կատարվող փոփոխությունները 
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Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխություն       
(ծախսերի ավելացումները բերված են 

դրական նշանով)

 Տարի  
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ 
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

                             4,218,736.0   

այդ թվում`

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ                              4,218,736.0   

այդ թվում`

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                              4,206,316.0   

այդ թվում`

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                             3,538,948.0   

այդ թվում`

 - Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում                                   20,500.0  

 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն                               3,518,448.0 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ 

                               607,868.0  

այդ թվում`
 - Տրանսպորտային սարքավորումներ                                  302,222.0  

 - Վարչական սարքավորումներ                                 237,583.0  

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ                                   68,063.0  

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 59,500.0                                 
այդ թվում`

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ                                     5,500.0  

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր                                   54,000.0  

ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 12,420.0                                  

այդ թվում`

ՀՈՂ                                   12,420.0   
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             Հավելված N 15

Աղյուսակ N 6

(հազար դրամ)

Բաժին Խումբ Դաս

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

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, 
ֆինանսավորվող ծրագրերի 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով,

և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում)

 Տարի 
1 2 3 4 5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 7,565,718.0              
այդ թվում`

01 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 7,565,718.0                 
այդ թվում`

01
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, 
ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, 
արտաքին հարաբերություններ

7,565,718.0              

այդ թվում`

02 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ 7,565,718.0              

այդ թվում`
 17. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նյութական խրախուսման և համակարգի 
զարգացման ֆոնդ

7,565,718.0              

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե 7,565,718.0               

այդ թվում` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների

 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ                 1,446,705.0  
 -Հարկային և մաքսային մարմինների աշխատողների 
պարգևատրում

                  400,000.0  

 -էներգետիկ  ծառայություններ                      51,000.0  
 -Կոմունալ ծառայություններ                       7,000.0  
 -Կապի ծառայություններ                     53,000.0  
-Ապահովագրական ծախսեր                       7,000.0  
-Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն                     20,000.0  
 -Արտագերատեսչական ծախսեր                     34,000.0  
 -Ներքին գործուղումների գծով ծախսեր                       6,000.0  
 -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր                    110,000.0  
 -Վարչական ծառայություններ                       5,000.0  
 -Համակարգչային ծառայություններ                   209,000.0  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

15
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Բաժին Խումբ Դաս

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

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, 
ֆինանսավորվող ծրագրերի 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով,

և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում)

 Տարի 
1 2 3 4 5

 -Տեղեկատվական ծառայություններ                       6,000.0  
 -Կառավարչական ծառայություններ                       2,300.0  
 - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ                       1,000.0   
 -Ներկայացուցչական ծախսեր                     10,000.0   
 -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ                    248,190.0  
 -Մասնագիտական ծառայություններ 12,200.0                   

 -Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 77,300.0                   

 -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում

16,500.0                   

 -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 170,835.0                 
 -Տրանսպորտային նյութեր 310,183.0                 
 -Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 7,643.0                    
 -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 81,126.0                   
 -Պարտադիր վճարներ 15,000.0                  
 -Այլ ծախսեր 40,000.0                  
 -Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում 20,500.0                  
 -Շենքերի և շինությունների շինարարություն 3,518,448.0               
 -Տրանսպորտային սարքավորումներ 302,222.0                 
 -Վարչական սարքավորումներ 237,583.0                  
 -Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 68,063.0                  
 -Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 5,500.0                    
 -Նախագծահետազոտական ծախսեր 54,000.0                  
 -Հող 12,420.0                   

08
Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև 
իրականացվող ընդհանուր բնույքի տրանսֆերտներ, 

(0.0)                              
այդ թվում`

01
Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև 
իրականացվող ընդհանուր բնույքի տրանսֆերտներ 

(0.0)                              

02. Պետական աջակցություն տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին (0.0)                              

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն (1,975,989.8)                 

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով (1,975,989.8)                 
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 74,647.1                      

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով

74,647.1                       
ՀՀ Արարատի մարզպետարան 157,207.4                     
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Բաժին Խումբ Դաս

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

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, 
ֆինանսավորվող ծրագրերի 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով,

և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում)

 Տարի 
1 2 3 4 5

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով

157,207.4                      
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 269,560.0                   

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով

269,560.0                    
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 151,063.0                    

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով

151,063.0                     
ՀՀ Լոռու մարզպետարան 396,181.2                     

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով 396,181.2                      
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 360,707.2                    

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով

360,707.2                     

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 349,977.6                     

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով

349,977.6                     

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 160,416.7                      

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով

160,416.7                      

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան 23,993.9                      

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով

23,993.9                      

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 32,235.7                       

որից բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակաևգման 
«Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին» հոդվածով

32,235.7                       

06
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ -                               
այդ թվում`
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Բաժին Խումբ Դաս

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

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, 
ֆինանսավորվող ծրագրերի 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով,

և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում)

 Տարի 
1 2 3 4 5

06

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ  
(այլ դասերին չպատկանող)

-                               
այդ թվում`

01

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ  
(այլ դասերին չպատկանող) -                               

02.  Նախարարության «Ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ»  պետական հիմնարկի պահպանում -                               

ՀՀ  քաղաքաշինության նախարարություն -                               

այդ թվում` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների

 -Ներքին գործուղումների գծով ծախսեր (366.0)                         

 -Ներկայացուցչական ծախսեր                          366.0  

09 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (0.00)                           
այդ թվում`

01 Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն (2,220,537.1)                 
այդ թվում`

02 Տարրական ընդհանուր կրթություն (2,220,537.1)                 

01. Հանրակրթական ուսուցում (2,098,595.8)               
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն (8,238.3)                     

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                               (8,238.3)

 ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան (275,669.4)                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (275,669.4)

 ՀՀ Արարատի մարզպետարան (82,424.5)                    

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             (82,424.5)

 ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան (98,858.3)                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             (98,858.3)

 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան (196,273.7)                   
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Բաժին Խումբ Դաս

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

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, 
ֆինանսավորվող ծրագրերի 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով,

և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում)

 Տարի 
1 2 3 4 5

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (196,273.7)

 ՀՀ Լոռու մարզպետարան (324,786.1)                  

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (324,786.1)

 ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան (145,010.1)                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (145,010.1)

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (349,539.8)                 

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (349,539.8)

 ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան (369,561.8)                  

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (369,561.8)

 ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան (114,952.5)                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (114,952.5)

 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան (133,281.3)                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (133,281.3)

05. Հանրակրթական ուսուցման գծով պետության կողմից 
համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների 
իրականացման ֆինանսավորում (121,941.3)                    
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն (121,941.3)                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (121,941.3)

02 Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 2,220,537.1                 
այդ թվում`

01 Հիմնական ընդհանուր կրթություն (2,039,658.8)               

02. Հանրակրթական ուսուցում (1,985,819.3)                
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն (45,973.2)                    
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Բաժին Խումբ Դաս

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

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, 
ֆինանսավորվող ծրագրերի 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով,

և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում)

 Տարի 
1 2 3 4 5

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             (45,973.2)

 ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան (259,887.8)                 

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (259,887.8)

 ՀՀ Արարատի մարզպետարան (79,442.2)                    

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             (79,442.2)

 ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան (96,001.6)                    

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             (96,001.6)

 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան (163,973.1)                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (163,973.1)

 ՀՀ Լոռու մարզպետարան (290,683.1)                  

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (290,683.1)

 ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան (121,331.5)                    

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (121,331.5)

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (313,349.9)                  

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (313,349.9)

 ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան (373,530.8)                 

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (373,530.8)

 ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան (109,370.6)                  

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (109,370.6)

 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան (132,275.5)                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (132,275.5)
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Բաժին Խումբ Դաս

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

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, 
ֆինանսավորվող ծրագրերի 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով,

և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում)

 Տարի 
1 2 3 4 5

06. Հանրակրթական ուսուցման գծով պետության կողմից 
համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների 
իրականացման ֆինանսավորում (53,839.5)                    
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն (53,839.5)                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             (53,839.5)

02 Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն 4,260,195.9                 

02. Հանրակրթական ուսուցում 4,251,051.4                  
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն (128,244.2)                  

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                           (128,244.2)

 ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 682,994.6                  

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             682,994.6 

 ՀՀ Արարատի մարզպետարան 69,877.7                     

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                               69,877.7 

 ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 117,718.6                    

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             117,718.6 

 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 359,497.9                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             359,497.9 

 ՀՀ Լոռու մարզպետարան 684,689.6                  

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             684,689.6 

 ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 260,519.4                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             260,519.4 

 ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 773,887.0                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             773,887.0 
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Բաժին Խումբ Դաս

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

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, 
ֆինանսավորվող ծրագրերի 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով,

և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում)

 Տարի 
1 2 3 4 5

 ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 877,794.0                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             877,794.0 

 ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան 277,604.9                   

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             277,604.9 

 ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 274,711.9                    

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                             274,711.9 

07. Հանրակրթական ուսուցման գծով պետության կողմից 
համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների 
իրականացման ֆինանսավորում 9,144.5                        
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն 9,144.5                       

որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հոդվածով                                 9,144.5 

06 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ -                               
այդ թվում`

01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ -                               

09. Ավարտական փաստաթղթերի, գովասանագրերի, 
դասամատյանների, մեդալների, ծրարների, ուսումնական 
ծրագրերի, մանկավարժական պարբերականների և  
ուսումնադիտողական պարագաների ձեռքբերում -                               
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն -                              

որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների

«Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» 39,600.0                     
«Հատուկ նպատակային այլ նյութեր» (39,600.0)                    
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4,218,736.0 3,518,448.0 0.0 54,000.0 646,288.0 
այդ թվում՝ 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

4,218,736.0 3,518,448.0 0.0 54,000.0 646,288.0 

այդ թվում՝ 

01 01 02 17
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նյութական խրախուսման և համակարգի 
զարգացման ֆոնդ,

4,218,736.0 3,518,448.0 0.0 54,000.0 646,288.0 

այդ թվում՝ 
Արմավիրի ՏՀՏ վարչական շենքի ձեռքբերում 10,500.0 10,500.0 
Շիրակի տարածաշրջանային մաքսատան  լրացուցիչ 
հողատարածքի ձեռքբերում

12,420.0 12,420.0 

ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի-10 հասցեում լրացուցիչ շենքի 
ձեռքբերում

10,000.0 10,000.0 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցում 
(4-րդ փուլ 1-ին մաս) 

1,985,524.0 1,985,524.0 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցում 
(4-րդ փուլ 2-րդ մաս) 

740,000.0 740,000.0 

Սյունիքի տարածաշրջանային մաքսատան  վարչական շենքի 
կառուցման աշխատանքներ (2-րդ փուլ)

431,000.0 431,000.0 

 Բյուջետային
 ծախսերի

 գործառական
դասակարգման

Ծ
րա

գր
ի 

N

 ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

Շենքերի և 
շինությունների 

կապիտալ 
վերանորոգում

 Նախագծահե-
 տազոտական,

 գեոդեզիա-
 քարտեզագրա-

 կան աշխա-
տանքներ

Ոչ ֆինանսական 
ակտիվների 

գծով այլ 
ծախսեր

Ընդամենը ոչ
ֆինանսական
ակտիվների

գծով ծախսեր,

այդ թվում՝

Շենքերի և
շինությունների
շինարարություն

Հավելված N 15

Աղյուսակ N 7

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

հազար  դրամներով

16
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 Բյուջետային
 ծախսերի

 գործառական
դասակարգման

Ծ
րա

գր
ի 

N
 ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ

ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

Շենքերի և 
շինությունների 

կապիտալ 
վերանորոգում

 Նախագծահե-
 տազոտական,

 գեոդեզիա-
 քարտեզագրա-

 կան աշխա-
տանքներ

Ոչ ֆինանսական 
ակտիվների 

գծով այլ 
ծախսեր

Ընդամենը ոչ
ֆինանսական
ակտիվների

գծով ծախսեր,

այդ թվում՝

Շենքերի և
շինությունների
շինարարություն

Մասնագիտացված շնաբուծական կենտրոնի կառուցման 
աշխատանքներ (2-րդ փուլ)

361,924.0 361,924.0 

Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման 
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում 
փոփոխությունների կատարում

34,000.0 34,000.0 

Կապանի ՏՀՏ վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման 
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմում

7,000.0 7,000.0 

ք. Երևան, Արարատյան 90 հասցեով շենքի կապիտալ 
վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմում

5,000.0 5,000.0 

Շիրակի տարածաշրջանային մաքսատան  վերակառուցման 
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմում

8,000.0 8,000.0 

Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 5,500.0 5,500.0 
Տրանսպորտային սարքավորումներ 302,222.0 302,222.0 
Վարչական սարքավորումներ 237,583.0 237,583.0 
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 68,063.0 68,063.0 
 
 Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
        ղեկավար-նախարար                                                                                                                                                                     Վ. Գաբրիելյան
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