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Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների, 23-րդ 

հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ մա-

սի, «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

քի 29-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվա-

կանի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ և 6-11-րդ 

հոդվածներին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պե-

տական բյուջեի կատարումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը    ո ր ո շ ո ւ մ   է. 

1. Սահմանել`  

1) «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի` 

ա. N 4 հավելվածով նախատեսված դեֆիցիտի (պակասուրդի) տարեկան գումարների 

ֆինանսավորման եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` ըստ ֆինանսա-

վորման աղբյուրների և դրանց առանձին տարրերի` համաձայն N 1 հավելվածի, 

բ. 6-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների տարեկան մուտքերի հավաքագրման 

եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` ըստ եկամուտների ձևավորման 

աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի` համաձայն N 2 հավելվածի, 



 2

գ. 7-րդ հոդվածով հաստատված տարեկան հատկացումների կատարման եռամսյա-

կային (աճողական) համամասնությունները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի` համաձայն N 3 հավելվածի, 

դ. 8-րդ հոդվածով հաստատված տարեկան հատկացումների կատարման եռամսյա-

կային (աճողական) համամասնությունները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտա-

կան դասակարգման հոդվածների` համաձայն N 4 հավելվածի, 

ե. N 1 հավելվածով նախատեսված տարեկան հատկացումների կատարման եռամսյա-

կային (աճողական) համամասնությունները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի, դրանք 

իրականացնող մարմինների և բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգ-

ման հոդվածների` համաձայն N 5 հավելվածի, 

զ. 6-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների առանձին տեսակների գծով տարե-

կան մուտքերի հավաքագրման եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` ըստ 

դրանց գանձման համար պատասխանատու պետական կառավարման մարմինների` հա-

մաձայն N 6 հավելվածի, 

է. N 2 հավելվածով ըստ առանձին համայնքների բաշխված 2011 թվականի ֆինանսա-

կան համահարթեցման դոտացիաների տարեկան գումարների և Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքների 2009 թվականի բյուջենե-

րի եկամուտների կորուստների փոխհատուցման նպատակով գումարների հատկացման 

եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` համաձայն N 7 հավելվածի, 

ը. N 3 հավելվածով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-

յանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 2011 թվա-

կանի ծախսերի նախահաշվի կատարման եռամսյակային (աճողական) համամասնութ-

յունները` համաձայն N 8 հավելվածի, 

թ. N 1 հավելվածով սահմանված ծախսային ծրագրերի իրականացումը բնութագրող 

արդյունքի ցուցանիշների եռամսյակային կանխատեսումները` համաձայն N 11 հավելվա-

ծի.  

2) որ 2011 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական կառա-

վարչական հիմնարկների առանձնացված ստորաբաժանումների (գործակալությունների 

և տեսչությունների), ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վե-

րակազմակերպված պետական հիմնարկներին վերապահված` «Հայաստանի Հանրապե-
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տության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված ծախսային ծրագրերն իրականացնող գործադիր 

իշխանության մարմնի լիազորությունները վերապահվում են Հայաստանի Հանրապետու-

թյան այն պետական կառավարչական հիմնարկներին, որոնց առանձնացված ստորաբա-

ժանումներն են տվյալ գործակալությունները կամ տեսչությունները կամ, որոնք տվյալ 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ընդհանուր կառավարումն իրականացնող 

լիազորված պետական մարմիններն են. 

3) որ 2011 թվականի ընթացքում պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

վերակազմակերպված պետական հիմնարկների (բացառությամբ այն հիմնարկների, 

որոնց ֆինանսավորումը Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյու-

ջեով նախատեսվում է իրականացնել պետական գնումների ձևով) գրանցման պահից 

այդ հիմնարկների համար «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված միջոցները 

տրամադրվում են բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընթացիկ 

դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին» 

հոդվածով` տվյալ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված հա-

մապատասխան պայմանագրերի հիման վրա: Սույն ենթակետում նշված դեպքերի վրա չի 

տարածվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմ-

բերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական ան-

ձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 

1937-Ն որոշման գործողությունը: Ընդ որում, մինչև պետական ոչ առևտրային կազմա-

կերպությունների վերակազմակերպումը «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվակա-

նի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված 

միջոցների սահմաններում վերակազմակերպվող պետական հիմնարկներին տրամադր-

ված հատկացումները ներառվում են սույն ենթակետում նշված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերում. 

4) որ սույն որոշման 4-րդ կետի 13-16-րդ ենթակետերում նշված վերաբաշխումները, 

լրացումները և փոփոխությունները, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հա-

մակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

թույլատրված վերաբաշխումները, ինչպես նաև սույն որոշման 4-րդ կետի 5-րդ ենթակե-
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տում նշված ծախսերն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության կողմից սահմանված կարգերի համաձայն. 

5) որ դատական ակտերի հարկադիր կատարողի և քրեակատարողական ծառայողի 

բազային պաշտոնային դրույքաչափերը 2011 թվականին կազմում են համապատասխա-

նաբար 42,000.0 դրամ և 14,400.0 դրամ. 

6) որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի 

Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրա-

պետության անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և անվտանգութ-

յան ապահովման գծով իրականացվող ծառայությունների դիմաց այդ ծառայությունների 

պատվիրատուներից ստացվող վճարների գումարները`  

ա. մուտքագրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն սպասարկող Հայաստանի Հանրա-

պետության ֆինանսների նախարարության տեղական գանձապետական ստորաբաժա-

նումում Հայաստանի Հանրապետության անունից Հայաստանի Հանրապետության կա-

ռավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբա-

ժանումների կողմից պայմանագրային հիմունքներով իրականացվող ծառայությունների 

ֆինանսավորման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի փետրվարի 24-ի N 265-Ն որոշման 1.7-րդ կետի համաձայն բացված համապա-

տասխան արտաբյուջետային հաշվին: Սահմանել, որ այդ հաշիվը գործում է մինչև 2011 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը, 

բ. հատկացվում են նշված ծառայությունները մատուցած համապատասխան համա-

կարգի ստորաբաժանումներին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կող-

մից հաստատվող 2011 թվականի ծախսերի ամփոփ նախահաշիվների շրջանակներում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապե-

տության ոստիկանության կողմից յուրաքանչյուր ստորաբաժանման գծով հաստատված 

ծախսերի նախահաշվին համապատասխան. 

7) որ սույն որոշման 1-ին կետի 6-րդ ենթակետում նշված` Հայաստանի Հանրապե-

տության անունից մատուցվող համապատասխան ծառայությունների պատվիրատուների 

հետ կնքվող պայմանագրերում Հայաստանի Հանրապետության անունից պայմանագրա-

յին կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը. 
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8) որ «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված` բյուջետային 

ծախսերի գործառական դասակարգման 01 բաժնի 01 խմբի 02 դասի «07. Ավելացված 

արժեքի հարկի վերադարձ» ծախսային ծրագրի գծով նախատեսված բյուջետային 

հատկացումները ենթակա են ուղղման բացարձակապես ավելացված արժեքի հարկի 

գծով հարկատուների մոտ առկա գերավճարների վերադարձմանը: Ավելացված արժեքի 

հարկի գծով հարկատուների մոտ առկա գերավճարի գումարները ծախսային հաշվից 

հաշվեգրվում են ավելացված արժեքի հարկի համապատասխան եկամտային հաշվին և 

«բյուջետային եկամուտների վերադարձ» գործառնության միջոցով Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսդրությամբ նախատեսված հիմնավորող փաստաթղթերի` գերավճարի 

վերադարձման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պե-

տական եկամուտների կոմիտեի համապատասխան եզրակացության և վերադարձման 

ենթակա գումարների հիմնավորվածության մասին տեղեկանքի առկայության դեպքում 

ավելացված արժեքի հարկի գծով եկամտային հաշվից իրականացվում է գերավճարի գու-

մարների վերադարձը: Նշված «07. Ավելացված արժեքի հարկի վերադարձ» ծախսային 

ծրագրով նախատեսված հատկացումների ամբողջ ծավալի սպառման պայմաններում 

ավելացված արժեքի հարկի գծով հարկատուների մոտ առկա գերավճարների վերադար-

ձը 2011 թվականի ընթացքում շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենս-

դրությամբ սահմանված կարգով` ավելացված արժեքի հարկի ընթացիկ մուտքերի հաշ-

վին. 

9) որ սույն որոշման 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջը չի տարած-

վում «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ կետին համապատասխան` պետական 

հիմնարկների համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների 

համաձայն բացված և «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյու-

ջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ կետին համա-

պատասխան Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման մասին 

հաշվետվություններում արտացոլման ենթակա արտաբյուջետային միջոցների հաշիվնե-

րի, հարկային պետական ծառայության և մաքսային պետական մարմնի աշխատողների 

խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների, 

ինչպես նաև դրամարկղերում այդ հաշիվների միջոցների մնացորդների վրա. 
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10) որ «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան պետական բյուջեի միջոց-

ների հաշվին ֆինանսավորման ենթակա կապիտալ շինարարության կամ հիմնանորոգ-

ման աշխատանքների սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած և հաստատված 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն 300 մլն դրամից ոչ պակաս չա-

փով նախահաշվային արժեք ունեցող օբյեկտների ցանկը հաստատում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը. 

11) որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապե-

տության ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից պայմանագրային հիմունքներով 

պահպանության և անվտանգության ապահովման գծով իրականացվող ծառայություննե-

րի դիմաց ստացվող վճարների գումարների օգտագործման ուղղությունները 2005 թվա-

կանի տարեկան ծախսերի նախահաշվի ձևով հաստատելու, նախահաշվի կատարման 

հետ կապված առանձին հարցեր կանոնակարգելու և ծախսերի նորմատիվները հաստա-

տելու մասին» N 1176-Ն որոշման 1-ին կետի «բ» ենթակետով հաստատված նորմատիվ-

ները, 2-րդ կետի «դ» ենթակետը, ինչպես նաև 4-րդ կետը գործում են նաև 2011 թվականի 

ընթացքում. 

12) որ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը 2009 

թվականին տրամադրված պետական վարկի միջոցների հաշվին պետական բյուջեից 

տրամադրված (տրամադրվելիք) բյուջետային վարկերի վերադարձից ստացվող գումար-

ները մուտքագրվում են կայունացման դեպոզիտային հաշվին. 

13) որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-

ի N 717-Ա որոշմանը համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվակա-

նին պետական բյուջեից տրամադրման համար նախատեսված այն վարկերի գումարնե-

րը, որոնք 2010 թվականին չեն տրամադրվել, տրամադրվում են 2011 թվականին: 

2. Հաստատել` 

1) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրություններում 3 և ավելի 

տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին «Կու-

սակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան 

նյութական աջակցության համար «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պե-

տական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյու-



 7

ջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 08 բաժնի 04 խմբի 02 դասի «01. 

Աջակցություն քաղաքական կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություն-

ներին, արհմիություններին» ծախսային ծրագրով Հայաստանի Հանրապետության ֆի-

նանսների նախարարության գծով նախատեսված հատկացումների (69,591.7 հազ. 

դրամ)` ըստ առանձին կուսակցությունների բաշխումը` համաձայն սույն որոշման N 9 հա-

վելվածի (հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2007 թվա-

կանի ընտրությունների արդյունքներով կուսակցությունների և կուսակցությունների դա-

շինքների կողմից հավաքված ձայների թվի մասին Հայաստանի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալները). 

2) «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված բյուջետային հատ-

կացումների հաշվին պետության կարիքների (բացառությամբ արտասահմանում գտնվող 

Հայաստանի Հանրապետության պետական հիմնարկների և ներկայացուցիչների գործու-

նեության ապահովման ծրագրերի, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների, միջազ-

գային կազմակերպությունների և այլ արտաքին դոնորների աջակցությամբ Հայաստանի 

Հանրապետությունում իրականացվող նպատակային ծրագրերի) համար 2011 թվականին 

իրականացվող գնումների անվանացանկը` ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչա-

կան/գործառական դասակարգման` համաձայն N 10 հավելվածի. 

3) «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված պետության կողմից Երևանի քա-

ղաքապետին պատվիրակված լիազորությունների ֆինանսավորման այն ծրագրերի ցան-

կը, որոնց գծով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարա-

րությանը վերապահված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի իրավունք-

ները փոխանցվում են Երևանի քաղաքապետարանին` համաձայն N 12 հավելվածի: 

4) հաստատել սույն որոշման 31-րդ կետի համաձայն հատկացված միջոցների հաշվին 

իրականացվելիք գնումների անվանացանկը և միջոցառումները բնութագրող արդյունքի 

ցուցանիշների եռամսյակային կանխատեսումները` համաձայն N 13 hավելվածի:  

3. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման հանրապե-

տական և տարածքային կառավարման մարմինների ղեկավարներին` անհրաժեշտության 

դեպքում`  
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1) «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 14-րդ կետով նախատեսված կար-

գով ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետությունների և մի-

ջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող նպատակային վար-

կային ու դրամաշնորհային ծախսային ծրագրերի կատարումը. 

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն-

ներ պետական կառավարման մարմնի կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով նախա-

տեսված հատկացումների` «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասում (բացառու-

թյամբ սույն որոշման 4-րդ կետի 14-րդ ենթակետում նշված դեպքի), ինչպես նաև «Հա-

յաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված վերաբաշխումնե-

րը և տեղաշարժերը կատարելու վերաբերյալ. 

3) սույն որոշման 4-րդ կետի 13-15-րդ ենթակետերում նշված վերաբաշխումները և 

տեղաշարժերը կատարելու համար թույլտվություն ստանալու նպատակով համապատաս-

խան առաջարկություններ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարություն. 

4) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և «Հայաստանի Հանրապետու-

թյան 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

11-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը 

վերապահված իրավասությունների իրականացման շրջանակներում, սույն որոշման 4-րդ 

կետի 13-15-րդ ենթակետերով նախատեսված դեպքերում կատարվող հատկացումների 

վերաբաշխումներին համապատասխան, ինչպես նաև, ելնելով պետական մարմինների 

կանոնադրական լիազորությունների իրականացման արդյունավետության բարձրացման 

կամ ենթակա հիմնարկները` օրենքին համապատասխան պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների վերակազմակերպելու անհրաժեշտությունից, սույն որոշման N 

10 հավելվածով` այդ մարմինների գծով սահմանված գնումների անվանացանկում Հա-

յաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի հետ համաձայնեցված փոփոխու-

թյունների (այդ թվում նաև գնման ձևերի գծով) և (կամ) լրացումների կատարումը։ 

4. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` 
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1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն-

ներ` 

ա. «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-8-րդ, 10-րդ, 11-րդ կետերով, 14-րդ 

կետի «բ»-«դ» ենթակետերով և 15-19-րդ կետերով Հայաստանի Հանրապետության կա-

ռավարությանը վերապահված իրավասությունների իրականացման վերաբերյալ (անհրա-

ժեշտության դեպքում), 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով պետական կառավարման տար-

բեր մարմինների կողմից իրականացվող ծախսային ծրագրերով Հայաստանի Հանրապե-

տության տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված հատկացում-

ների գումարների միջծրագրային վերաբաշխումներ (բացառությամբ սույն կետի 14-րդ են-

թակետով նախատեսված դեպքերի) կատարելու գծով Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանը վերապահված իրավասությունների իրականացման վերաբերյալ (ան-

հրաժեշտության դեպքում` պետական կառավարման մարմինների ներկայացմամբ կամ 

սեփական նախաձեռնությամբ), 

գ. «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով այդ օրենքի N 

1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնին, 

խմբին և դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող` Հայաստանի 

Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ 

ծրագիրն իրականացնելու համար օրենքով հաստատված հատկացումների վերաբաշ-

խումներ կատարելու, ինչպես նաև այդ մարմինների ցանկում փոփոխություններ կամ 

լրացումներ կատարելու գծով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը վերա-

պահված իրավասությունների իրականացման վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում` 

պետական կառավարման մարմինների ներկայացմամբ), 

դ. «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 13-րդ կետով և «Հայաստանի Հան-

րապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

քի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը վե-

րապահված իրավասությունների վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում). 
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2) Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատես-

ված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկա-

ցումներ կատարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավար-

ման մարմիններից ստացվող առաջարկությունները քննության առնել այդ առաջարկութ-

յունները սույն որոշման 5-րդ կետի 14-րդ ենթակետով սահմանված պահանջին համա-

պատասխանելու դեպքում. 

3) բյուջետային տարվա առանձին ժամանակահատվածներում Հայաստանի Հանրա-

պետության պետական բյուջեում` «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պե-

տական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով հաստատված բյուջե-

տային ելքերի ֆինանսավորման համար միջոցների անբավարարության առաջացման 

դեպքում, ժամանակավորապես` մինչև 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ը վերականգնելու 

պայմանով, ներգրավել առևտրային կազմակերպություններում պետական բաժնեմասի 

մասնավորեցումից (սեփականաշնորհումից) ստացված միջոցների կուտակման նպատա-

կով բացված սեփականաշնորհման հաշվում միջոցների առկա մնացորդը` այդ օրենքով 

բյուջետային ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված գումարները` այդ հաշիվների շարժը 

ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կա-

տարման մասին հաշվետվություններում (առանձին հավելվածով). 

4) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության տեղական գան-

ձապետական ստորաբաժանումների կողմից դուրս գրված կանխիկ դրամի ստացման 

չեկերի կանխիկացումն ապահովել Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկե-

րի հետ կնքված պայմանագրերին համապատասխան` հաշվի առնելով այն հանգաման-

քը, որ ըստ պայմանագրի բանկերին տրվող սպասարկման միջին վճարը չպետք է գերա-

զանցի բանկերի կողմից կանխիկացված գումարի 0,2 տոկոսը. 

5) «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետում նշված վճարումներն 

իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից` առանց սահմանա-

փակման` դրանց գծով կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն այդ կետին հա-

մապատասխան արտացոլելով Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պե-

տական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում. 

6) «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ կետում նշված վճարումներն 
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իրականացնել այդ նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետա-

կան բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուս-

տային ֆոնդից հատկացումներ նախատեսող Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության համապատասխան որոշման առկայությամբ` դրանց գծով կատարված ծախսերը 

և ստացված եկամուտներն այդ կետին համապատասխան արտացոլելով Հայաստանի 

Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվու-

թյուններում. 

7) «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի NN 16, 19.1, 19.2, 20.1-20.3, 21.1-

21.13, 22.1-22.4, 23, 24 աղյուսակներում նշված ծրագրերն իրականացնող պետական կա-

ռավարման մարմինների ներկայացմամբ, ներկայացման հիմքերը բավարար ճանաչվելու 

դեպքում, թույլատրել փոփոխությունների և լրացումների կատարումը նշված աղյուսակնե-

րում. 

8) մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հետ կնքել պայմանագիր 

Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեից Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետությանը` մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով, տա-

րեկան 0,01 տոկոս տոկոսադրույքով 35,357,944.3 հազ. դրամ բյուջետային վարկ տրա-

մադրելու մասին. 

9) Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեից համայնքնե-

րին սուբվենցիաներ հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան 

համայնքների ղեկավարների և այդ սուբվենցիաների գծով հատկացումների գլխավոր 

կարգադրիչ հանդիսացող` Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 

մարմինների միջև կնքված սուբվենցիաների տրամադրման պայմանների մասին պայմա-

նագրերի առկայության դեպքում. 

10) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հան-

րապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապե-

տության անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և անվտանգության 

ապահովման գծով իրականացվող ծառայությունների դիմաց այդ ծառայությունների 

պատվիրատուներից արտաբյուջետային հաշվին 2011 թվականին ստացվող վճարների 

մուտքագրումն ու դրանց հաշվին Հայաստանի Հանրապետության անունից ծառայութ-
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յուններ մատուցող Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաս-

տանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների ֆինանսավորումն 

իրականացնել սույն որոշման 1-ին կետի 6-րդ ու 11-րդ ենթակետերին համապատասխան. 

11) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրություններում 3 և ավելի 

տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին «Կու-

սակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան 

նյութական աջակցության համար «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պե-

տական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջե-

տային ծախսերի գործառական դասակարգման 08 բաժնի 04 խմբի 02 դասի «01. Աջակ-

ցություն քաղաքական կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, 

արհմիություններին» ծախսային ծրագրով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության գծով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորումը Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարության սույն որոշմամբ հաստատված բաշխման համաձայն իրա-

կանացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կենտրոնա-

կան գանձապետարանի կողմից այդ ծրագրի համար բացված գանձապետական հաշվից 

միջոցների ելքագրման և կուսակցությունների ու կուսակցությունների դաշինքների բան-

կային հաշիվներին փոխանցման միջոցով` նրանց կողմից Հայաստանի Հանրապետութ-

յան ֆինանսների նախարարություն ներկայացված գրավոր պահանջագրի հիման վրա` 

առանց լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու. 

12) ապահովել պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմս (բաժնեմաս) 

ունեցող ընկերություններում պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսին 

(բաժնեմասին) համապատասխանող շահութաբաժինների` Հայաստանի Հանրապետութ-

յան 2011 թվականի պետական բյուջե վճարման (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության որոշումներով շահութաբաժինների վճարումից ազատված 

ընկերությունների), իսկ 50 տոկոս և ավելի պետական սեփականություն հանդիսացող 

բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող այն ընկերությունների գծով, որոնց լիազորված մար-

մինները ներկայացնում են շահութաբաժինների սահմանված չափի նվազեցման վերա-

բերյալ առաջարկություններ` նաև զուտ շահույթի բաշխման գործընթացի նկատմամբ վե-

րահսկողությունը. 

13) պետական կառավարման մարմնի ներկայացմամբ, պահպանելով նրա կողմից 

իրականացվող` «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մա-
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սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի NN 1 և 3 հավելվածներով նախատեսված 

ծախսային ծրագրի գծով հաստատված տարեկան հատկացումների ընդհանուր գումարը 

և այդ գումարի` սույն որոշման NN 5 և 8 հավելվածներով սահմանված եռամսյակային 

բաշխման աճողական գումարները, ներկայացման հիմքերը բավարար ճանաչվելու դեպ-

քում, օրենքի 11-րդ հոդվածի 9-րդ և 12-րդ կետերով սահմանված շրջանակներում թույ-

լատրել տվյալ ծրագրի գծով բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներով նախատեսված տարեկան և եռամսյակային գումարների վերաբաշխում-

ներ` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդ-

վածների.  

14) պետական կառավարման մարմնի ներկայացմամբ, պահպանելով նրա կողմից 

իրականացվող` «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մա-

սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածով նախատեսված բոլոր 

ծախսային ծրագրերի գծով հաստատված տարեկան հատկացումների հանրագումարը և 

այդ հանրագումարի` սույն որոշման N 5 հավելվածով սահմանված եռամսյակային բաշխ-

ման աճողական գումարները, ներկայացման հիմքերը բավարար ճանաչվելու դեպքում 

թույլատրել այդ ծրագրերի գծով նախատեսված տարեկան և եռամսյակային հատկացում-

ների գումարների միջծրագրային վերաբաշխումներ.  

15) պետական կառավարման մարմնի ներկայացմամբ, պահպանելով նրա կողմից 

արտաքին աղբյուրներից ստացվող ծրագրային վարկային կամ դրամաշնորհային միջոց-

ների հաշվին իրականացվող` «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետա-

կան բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածով նախա-

տեսված ծախսային ծրագրի գծով հաստատված տարեկան հատկացումների ընդհանուր 

գումարը, ներկայացման հիմքերը բավարար ճանաչվելու դեպքում թույլատրել տվյալ 

ծրագրի գծով սույն որոշման N 5 հավելվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների 

եռամսյակային գումարների միջեռամսյակային տեղաշարժեր (հաշվի առնելով նաև հատ-

կացումների ավելացման առաջարկվող եռամսյակներում նշված ծախսերի ֆինանսավոր-

ման համապատասխան աղբյուրների առկայությունը).  

16) պետական կառավարման մարմնի ներկայացմամբ, սույն որոշման 3-րդ կետի 4-

րդ ենթակետով սահմանված դեպքերում` ներկայացման հիմքերը բավարար ճանաչվելու 

դեպքում թույլատրել սույն որոշման N 10 հավելվածում այդ պետական կառավարման 



 14

մարմնի գնումների անվանացանկում փոփոխությունների (այդ թվում նաև գնման ձևերի 

գծով) և (կամ) լրացումների կատարումը. 

17) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկա-

յացվող` Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման 

մասին հաշվետվություններում «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետա-

կան բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ և 6-8-րդ հոդվածնե-

րով, 10-րդ հոդվածի 1-ին և 3-6-րդ կետերով հաստատված բյուջետային մուտքերի և ելքե-

րի գումարները, սույն որոշմամբ սահմանված բյուջետային մուտքերի և ելքերի եռամսյա-

կային (աճողական) ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց դիմաց ստացված մուտքերն ու 

կատարված ելքերն արտահայտել «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պե-

տական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ կե-

տի և նույն օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` հաշվի առնելով 

նաև սույն որոշման 4-րդ կետի 13-16-րդ ենթակետերի համաձայն կատարված վերաբաշ-

խումները, տեղաշարժերը, լրացումները և փոփոխությունները. 

18) ապահովել պետության կարիքների համար անցկացվող յուրաքանչյուր մրցույթի 

հայտարարության վերաբերյալ` հայտարարությունը հրապարակվելուն հաջորդող երկու 

շաբաթների ընթացքում չորս անգամ երկու մետրային հեռուստաալիքներով և տասն 

անգամ ռադիոյով գովազդային հայտարարությունների, ինչպես նաև տարվա ընթացքում 

չորս անգամ մետրային հեռուստաալիքով և ռադիոյով «Պետական գնումներ» թեմայով 

հաղորդաշարի հեռարձակումը. 

19) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով Հայաստանի 

Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից «Հայաստանի Հանրապե-

տության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 11 բաժնի 

01 խմբի 01 դասի «01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ» ծախսային ծրագրով 

(սույն ենթակետում այսուհետ` ծրագիր) սահմանված հատկացումներին ամրագրված բյու-

ջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներից (սույն ենթակե-

տում այսուհետ` բազային հոդվածներ) տարբերվող այլ հոդվածներով (սույն ենթակետում 

այսուհետ` տարբերվող հոդվածներ) հատկացումների կատարման դեպքում դրանց ներ-

քին միջհոդվածային վերաբաշխման միջոցով` սույն ենթակետում նշված Հայաստանի 
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Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներով տարբերվող հոդ-

վածներով նախատեսված հատկացումների դիմաց փաստացի բացված ֆինանսավորման 

չափով ավելացնել նշված ծրագրի գծով նույն այդ տարբերվող հոդվածներով նախատես-

ված հատկացումները` նույն չափով պակասեցնելով բազային հոդվածներով նախատես-

ված հատկացումները: Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյու-

ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության մեջ սույն ենթակետում նշված վերա-

բաշխումներն արտացոլել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապա-

տասխան որոշումներով հատկացված գումարների չափով:  

Համանման մոտեցում կիրառել նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյու-

ջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 01 բաժնի 01 խմբի 01 դասի «10. ՀՀ 

վերահսկիչ պալատի պահուստային ֆոնդ», 03 բաժնի 03 խմբի 01 դասի «04. ՀՀ սահ-

մանադրական դատարանի պահուստային ֆոնդ» և «05. ՀՀ դատարանների պահուս-

տային ֆոնդ», ինչպես նաև 03 բաժնի 04 խմբի 01 դասի «02. ՀՀ դատախազության պա-

հուստային ֆոնդ» ծրագրերով իրավասու մարմինների կողմից ընդունված որոշումներով 

հատկացումների կատարման դեպքում.  

20) սույն որոշման 7-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 9-րդ կետում, 10-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում, 11-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 12-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 13 և 15-րդ 

կետերում, 16-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 17-րդ կետում, 18-րդ կետում, 19-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում, 22-րդ կետի 1-ին ենթակետում և 26-րդ կետում նշված` պետական պատ-

վերների, ծրագրերի և ծախսերի ֆինանսավորումը կատարել դրանք Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո: Հայաստանի Հանրապե-

տության ֆինանսների նախարարության համաձայնությամբ` սույն ենթակետում նշված 

պետական պատվերների, ծրագրերի և ծախսերի ֆինանսավորումն առանձին դեպքերում 

կարող է իրականացվել նաև մինչև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

կողմից դրանց հաստատումը. 

21) դրական եզրակացություն չտալ Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի 

պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

պահուստային ֆոնդից հատկացումներ նախատեսող այն Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարության որոշման նախագծերին, որոնցով առաջարկվող հատկացումների 

եռամսյակային բաշխման (աճողական) գումարների ընդունումը կհանգեցնի «Հայաստա-
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նի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքով նախատեսված «ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ» ծախ-

սային ծրագրի գծով հաստատված հատկացումների` սույն որոշման N 5 հավելվածով 

սահմանված եռամսյակային բաշխման (աճողական) գումարների գերազանցմանը. 

22) սույն որոշման 5-րդ կետի 16-րդ ենթակետի համաձայն ստացված տեղեկատվութ-

յանը համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատ-

մանը ներկայացնել սույն որոշման 1-ին կետի 10-րդ ենթակետում նշված օբյեկտների 

ամփոփ ցանկը. 

23) սույն որոշման 20-րդ կետին համապատասխան կատարել փոփոխություններ Հա-

մաշխարհային բանկի, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի և Գերմա-

նիայի զարգացման բանկի վարկային ծրագրերով «Հայջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» 

փակ բաժնետիրական ընկերություններին ենթավարկերի տրամադրման պայմանագրե-

րում. 

24) Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը 2009 

թվականին տրամադրված պետական վարկի միջոցների հաշվին պետական բյուջեից 

տրամադրված (տրամադրվելիք) բյուջետային վարկերի վերադարձից 2011 թվականին 

փաստացի ստացվող գումարները արտացոլել Հայաստանի Հանրապետության օրենս-

դրությամբ սահմանված կարգով ներկայացվող Հայաստանի Հանրապետության 2011 

թվականին պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում` սույն ենթակե-

տում նշված մուտքերի ընդհանուր գումարի չափով «Հայաստանի Հանրապետության 

2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 4 

հավելվածի` տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից մուտքերի և 

կայունացման դեպոզիտային հաշվի համալրման գծով ծրագրային ցուցանիշների ավե-

լացման մասին առաջարկություն ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության կառա-

վարություն. 

25) մինչև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից` Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստի-

կանության (սույն ենթակետում այսուհետ` ոստիկանություն) Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 483-Ն որոշմամբ նախատեսված 

ծրագրերի գծով 2011 թվականի արտաբյուջետային հաշիվներից կատարվող ծախսերի 

նախահաշիվների հաստատումը, այդ ծրագրերի գծով 2011 թվականի առաջին եռամսյա-
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կում բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման ընթացիկ ծախսերի յու-

րաքանչյուր հոդվածով (սույն ենթակետում այսուհետ` ընթացիկ ծախսերի հոդված) ֆի-

նանսավորումը համապատասխան արտաբյուջետային հաշիվներից իրականացնել 

դրանցում առկա միջոցների սահմաններում, սույն ենթակետում նշված որոշմամբ հաս-

տատված ոստիկանության արտաբյուջետային հաշիվների միջոցների ծախսման 2010 

թվականի տարեկան նախահաշիվներում ընթացիկ ծախսերի համապատասխան հոդ-

վածներով նախատեսված տարեկան գումարների 1/4-ից ոչ ավելի չափով` ըստ  ոստիկա-

նության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկա-

յացվող 2011 թվականի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման առաջին 

եռամսյակի նախահաշիվների. 

26) Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականին պետական բյուջեից կայունաց-

ման դեպոզիտային հաշվի միջոցների հաշվին տրամադրման համար նախատեսված այն 

վարկերի գումարները, որոնք 2010 թվականին չեն տրամադրվել, հատկացնել 2011 թվա-

կանին` համապատասխան գումարներն արտահայտելով Հայաստանի Հանրապետութ-

յան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացվող` Հայաստանի Հանրապետութ-

յան 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում` նշված 

գումարների չափով «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 4 հավելվածի` ելքերի ֆինանսավոր-

մանն ուղղվող 2011 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդի (կամ կայունացման դեպո-

զիտային հաշվից օգտագործման) և վարկերի ու փոխատվությունների տրամադրման 

գծով ծրագրային ցուցանիշների ավելացման մասին առաջարկություն ներկայացնելով 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն. 

27) սույն որոշման 21-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունները ամբողջական 

տեսքով և ծավալով ստանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնել առաջարկություն` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 1554-Ն որոշման 1-ին կետի 1.1-րդ ենթակետում և 2-րդ կե-

տի 2.1-րդ ենթակետում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2323-Ն որոշման 3-րդ կետում նշված մարմինների 

զինծառայողներին (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայողներին) և զինվո-

րական կոչում չունեցող աշխատողներին վճարվող լրավճարների, հավելավճարների և 

պարգևատրումների չափերի վերաբերյալ. 
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28) «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման 01 բաժնի 01 խմբի 03 դասի «08. Հայաստանի Հանրապետությանը 

սուվերեն վարկանիշ շնորհելու կապակցությամբ կազմակերպությունների կողմից մա-

տուցված ծառայությունների դիմաց վճարման ծախսեր» ծախսային ծրագրով Հայաս-

տանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գծով նախատեսված ծախսերի 

ֆինանսավորումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սույն որոշման հա-

մաձայն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

կենտրոնական գանձապետարանի կողմից այդ ծրագրի համար բացված գանձապետա-

կան հաշվից միջոցների ելքագրման միջոցով` ստացող կազմակերպության կողմից Հա-

յաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացված գրավոր 

պահանջի /ինվոյս/ հիման վրա` առանց լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու: 

5. Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման հանրապետական և 

տարածքային կառավարման մարմինների ղեկավարներին` 

1) 2011 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա ավարտին` համակարգի բյուջետա-

յին հիմնարկների դրամարկղերում և գանձապետական հաշիվներում Հայաստանի Հան-

րապետության պետական բյուջեի միջոցների առկա մնացորդները 2011 թվականի բյուջե-

տային տարվա վերջին օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցել 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` որպես 2011 թվականի բյուջետային 

տարում չօգտագործված միջոցներ. 

2) ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները` Հայաստանի Հանրապետության 2011 

թվականի պետական բյուջեով նախատեսված` արտաքին աղբյուրներից վարկերի և պաշ-

տոնական դրամաշնորհների ստացման նախապայմանների ապահովման համար. 

3) սահմանել խիստ հսկողություն ենթակա հիմնարկների կողմից իրականացվող 

ծախսերի նկատմամբ, կանխել և թույլ չտալ հաստատված նախահաշիվների առանձին 

ծախսային հոդվածների նկատմամբ փաստացի ծախսերի գերազանցում. 

4) 2010 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում` սահմանված կարգով կազմել և 

«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված պայմանների դեպքում «Պետական գնումների գործակալություն» պետա-

կան ոչ առևտրային կազմակերպություն ներկայացնել իրենց և ենթակա պետական հիմ-

նարկների` 2011 թվականի ընթացքում գնման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների 
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և ծառայությունների գնման մասին հայտերը: Բաց նպատակային մրցույթի գնման մասին 

հայտերը «Պետական գնումների գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմա-

կերպություն ներկայացնելիս` հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ գնման առարկա են 

ծախսերի համապատասխան նախահաշիվներով նախատեսված միջոցների հաշվին 

սույն որոշման N 10 հավելվածով հաստատված անվանացանկում ներառված ապրանքնե-

րի, աշխատանքների և ծառայությունների խմբերը. 

5) Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններին և դրանց 

ենթակայության պետական հիմնարկներին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպութ-

յուններին ամրացված գույքի (այդ թվում` տարածքների) վարձակալության պայմանագրե-

րում, վարձատուի համաձայնությամբ, վարձակալի կողմից իր միջոցների հաշվին վարձա-

կալված գույքից (այդ թվում` տարածքից) անբաժանելի բարելավումների կատարման 

հնարավորություն նախատեսել միայն այդ բարելավումների արժեքի` ինչպես պայմանագ-

րի գործողության ընթացքում, այնպես էլ պայմանագրի գործողության դադարեցումից հե-

տո վարձատուի կողմից փոխհատուցման բացառման վերաբերյալ դրույթի նախատես-

ման դեպքում: Մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը` կնքված վարձակալության պայմա-

նագրերի գործողության ընթացքում, առանց Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսնե-

րի նախարարության թույլտվության, չհամաձայնել նշված բարելավումների իրականաց-

մանը. 

6) մինչև 2011 թվականի ապրիլի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարություն ներկայացնել սույն որոշման 1-ին կետի 10-րդ ենթակետում նշված օբ-

յեկտների ցանկը: 

7) սույն որոշման 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված դեպքերում` սույն որոշ-

ման N 10 հավելվածով պետական կառավարման մարմինների գծով սահմանված գնում-

ների անվանացանկում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մտադրության 

մասին` համաձայնեցման նպատակով նախապես տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապե-

տության ֆինանսների նախարարությանն ու Հայաստանի Հանրապետության ֆինանս-

ների նախարարի համաձայնությունն ստանալու օրվանից 10-օրյա ժամկետում կատարել 

սույն կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված գործողությունները. 

8) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը տրամադրել 

սույն որոշման N 6 հավելվածով սահմանված` Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվա-

կանի պետական բյուջեի` եռամսյակային կտրվածքով ծրագրավորված մուտքերի հավա-



 20

քագրման արդյունքների և դրանց` ծրագրային ցուցանիշներից շեղումների պատճառների 

մասին հաշվետվություն (յուրաքանչյուր մարմինը` իր մասով, ըստ առանձին եկամտատե-

սակների)` մինչև տվյալ եռամսյակի վերջին ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվա 5-ը. 

9) սույն որոշման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներ-

կայացվող 2011 թվականի պետական պատվերների վերաբերյալ առաջարկությունները 

(որոնցում պարտադիր պետք է ներառվեն պատվերի շրջանակներում գնման առարկանե-

րը, դրանց քանակները և մեկ միավորի նախահաշվային գինը) նախապես համաձայնեց-

նել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի հետ. 

10) «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի NN 16, 19.1, 19.2, 20.1-20.3, 21.1-

21.13, 22.1-22.4, 23, 24 աղյուսակներում նշված ծրագրերն իրականացնող պետական կա-

ռավարման մարմինների ղեկավարներին` նշված աղյուսակներում ընդգրկված` իրավա-

բանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների և առանձին միջոցառումների ծախսերի նա-

խահաշիվներում փոփոխությունների ու լրացումների կատարումը համաձայնեցնել Հա-

յաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ. 

11) 10-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարութ-

յան համաձայնեցմանը ներկայացնել օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վար-

կատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված նպատակային վարկային և դրա-

մաշնորհային միջոցների հաշվին ծրագրեր իրականացնող` ենթակա գրասենյակների 

2011 թվականի պահպանման ծախսերի տարեկան (եռամսյակային աճողական բաշխ-

մամբ) նախահաշիվները, հաստիքացուցակները և համապատասխան ծրագրերի ամփոփ 

բյուջեները` դրամային արտահայտությամբ. 

12) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի ու Հայաստանի Հանրապե-

տության ֆինանսների նախարարի հետ համաձայնեցված առաջարկություն (անհրաժեշ-

տության դեպքում) Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի կապիտալ շինարա-

րության և հիմնանորոգման ծախսերի պետական պատվերով նախատեսված առանձին 

օբյեկտների գծով սահմանված հատկացումների գումարների և դրանց նախահաշվային 

արժեքների միջև դրական տարբերության և (կամ) մրցույթների արդյունքներով տնտես-

ված գումարների առաջացման դեպքում ազատված բյուջետային հատկացումների օգտա-

գործման ուղղությունների վերաբերյալ. 
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13) Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեից համայնքնե-

րին տրամադրվող սուբվենցիաների գծով հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդի-

սանալու դեպքում այդ սուբվենցիաները տրամադրելու համար Հայաստանի Հանրապե-

տության համապատասխան համայնքների ղեկավարների հետ կնքել սուբվենցիաների 

տրամադրման պայմանների մասին պայմանագրեր. 

14) Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատես-

ված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկա-

ցումներ կատարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն կամ 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն առաջարկություններ 

ներկայացնելիս` դրանցում նշել այդ հատկացումների տրամադրման ժամանակացույցը` 

ըստ եռամսյակների (նաև աճողական), կատարվելիք գնումների անվանացանկը և նշված 

հատկացման շնորհիվ իրականացվելիք ծրագիրը (միջոցառումը) բնութագրող արդյունքի 

ցուցանիշների եռամսյակային կանխատեսումը. 

15) յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 25-օրյա ժամկետում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել բացատրագիր իրենց կողմից ղեկա-

վարվող մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով սույն որոշմամբ սահման-

ված բյուջետային հատկացումների եռամսյակային (աճողական) սահմանաքանակների 

թերի իրացման պատճառների վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկատվություն այդ սահմա-

նաքանակների թերի իրացված մասի 2011 թվականի մնացած ժամանակահատվածում 

իրացման գծով ձեռնարկված միջոցների կամ այդ մասի հետագա իրացման աննպատա-

կահարմարության կամ անհնարինության մասին: 

6. Պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող ընկե-

րությունների բաժնետիրոջ իրավասություններ իրականացնող` Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության կողմից լիազորված մարմինների ղեկավարներին` ապահովել` 

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 

«Պետության սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս ունեցող ընկերություններում շա-

հութաբաժինների Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման գործըն-

թացում պետական բաժնեմասը կառավարող մարմինների աշխատանքը կազմակերպելու 

մասին» N 1194 որոշմամբ սահմանված չափով և հաստատված կարգով ու ժամկետներում 

շահութաբաժինների վճարումը Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետա-

կան բյուջե.  
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2) պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող ընկե-

րությունների նախորդ տարիների ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում 

ստացված զուտ շահույթից պետական բաժնեմասին համապատասխանող շահութաբա-

ժինների գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ 2011 թվա-

կանի հունվարի 1-ի դրությամբ առաջացած պարտքերի մարումը` մինչև 2011 թվականի 

հուլիսի 1-ը: 

7. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին`  

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն-

ներ ռազմագիտության կաբինետների վերականգնման, տարրական դասարանների 

աշակերտներին անվճար դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովման 

ու ավագ դպրոցների դասագրքերի հրատարակման, սփյուռքի հայկական կրթական 

հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի մշակման և 

տրամադրման, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագի-

տական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) բարեփոխումների շրջանակներում գույքի և 

սարքավորումների ձեռքբերման, ինչպես նաև հատուկ դպրոցների համար նախատես-

ված ծրագրերի, դասագրքերի, ձեռնարկների, ուսումնական այլ նյութերի մշակման և 

հրատարակման վերաբերյալ` մինչև 2011 թվականի ապրիլի 1-ը. 

2) մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարու-

թյուն ներկայացնել «ՈՒսանողական մարզական միջոցառումներ», «Նավամոդելային 

սպորտի զարգացում» և «Աջակցություն Հայաստանում ինտելեկտուալ խաղերի զարգաց-

մանը» ծրագրերով իրականացվելիք միջոցառումների գծով ծախսերի նախահաշիվները. 

3) մինչև 2011 թվականի սեպտեմբերի 10-ը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանս-

ների նախարարություն ներկայացնել 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ և 2011/2012 

ուսումնական տարվա սկզբում դասարանների փաստացի կոմպլեկտավորման արդյուն-

քում հանրակրթական դպրոցների աշակերտների թվի մասին տվյալները` տարբերակ-

ված ըստ հարթավայրային, լեռնային, բարձր լեռնային բնակավայրերում գտնվող դպրոց-

ների (ներառյալ ավագ դպրոցները), ինչպես նաև 2011/2012 ուսումնական տարվա սկզբի 

դրությամբ ներառական կրթության, հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատու-

թյունների և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստա-

տությունների սովորողների թվի վերաբերյալ տվյալները. 
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8. Միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների աջակցութ-

յամբ Հայաստանի Հանրապետությունում իրագործվող նպատակային վարկային և դրա-

մաշնորհային ծրագրերի գծով բյուջետային գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող Հայաս-

տանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին` իրենց 

իրավասության սահմաններում ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները 2011 թվակա-

նին համապատասխան նպատակային վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կա-

տարման հնարավորինս բարձր մակարդակ ապահովելու ուղղությամբ: 

9. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա-

րին` մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկա-

յացնել առաջարկություններ սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության 

կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքների ղեկավարներին 

պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 2011 թվականի ծախսերի կատար-

ման նորմատիվների և պատվիրակվող լիազորությունների բնութագրերի (դրանց նկարա-

գրության, ինչպես նաև որակական և (կամ) քանակական չափանիշների) վերաբերյալ: 

10. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարին`  

1) մինչև 2011 թվականի մայիսի 15-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-

յուն ներկայացնել առաջարկություններ` «Գրականության հրատարակում» և «Աջակցութ-

յուն գրականության հրատարակմանը» ծրագրերով նախատեսված հատկացումների` ըստ 

առանձին հրատարակումների, բաշխման վերաբերյալ, 

2) եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարութ-

յուն ներկայացնել «Մշակութային միջոցառումների իրականացում» և «Հայկական տպագ-

րության 500-ամյակին նվիրված միջոցառումների իրականացում» ծրագրերի շրջանակնե-

րում` ըստ կատարողների առանձին միջոցառումների ծախսերի նախահաշիվները, 2011 

թվականին արտադրվող ֆիլմերի ցանկը և վերջիններիս նախահաշիվները. 

11. Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախա-

րարին`  

1) մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկա-

յացնել առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մար-

զադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարա-

կական կազմակերպություններին գույքով ապահովման վերաբերյալ. 
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2) մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 

համաձայնեցմանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի անվանա-

կան թոշակի արժանացած Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնութ-

յուններում բարձր արդյունքների հասած` Հայաստանի Հանրապետության հավաքական 

թիմերի մարզիկների և նրանց մարզիչների 2011 թվականի ցանկը: 

3) եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարու-

թյուն ներկայացնել «Երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող մար-

զային երիտասարդական կենտրոններում իրականացվող ծրագրերի, հասարակական 

կազմակերպությունների կողմից դրամաշնորհային ծրագրերի հայտերի օնլայն ռեժիմով 

ներկայացման  և մրցութային ընտրության համակարգի պահպանման, «Երիտասարդ ըն-

տանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագրի մոնիտորինգի իրականացման, համահայկա-

կան, հանրապետական, միջազգային երիտասրադական համագործակցության զարգաց-

մանն ուղղված, ինչպես նաև թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցառումների ծախսերի նա-

խահաշիվները: 

12. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին`  

1) մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկա-

յացնել առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական 

բյուջեով Վրաստանի հայալեզու լրատվամիջոցներին աջակցություն ցուցաբերելու նպա-

տակով նախատեսված հատկացումների` ըստ առանձին ստացողների բաշխման վերա-

բերյալ: 

2) երկշաբաթյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարա-

րություն ներկայացնել` 

ա. Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունների և ներկայացուցչությունների 

պահպանման գծով Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեով 

նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին դեսպանությունների և ներկա-

յացուցչությունների` եռամսյակային կտրվածքով, 

բ. միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդա-

մակցության վճարների գծով Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական 

բյուջեով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր գումարի բաշխումն ըստ առանձին 

կազմակերպությունների` եռամսյակային կտրվածքով. 
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3) Հայաստանի Հանրապետության առևտրային ներկայացուցչությունների պահպան-

ման ծախսերի 2011 թվականի նախահաշիվները համաձայնեցնել Հայաստանի Հանրա-

պետության էկոնոմիկայի նախարարի հետ: 

13. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին` մեկամսյա 

ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջար-

կություններ` 

1) քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության 

կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքների ղեկավարներին 

պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 2011 թվականի ծախսերի կատար-

ման նորմատիվների և պատվիրակվող լիազորությունների բնութագրերի (դրանց նկարա-

գրության, ինչպես նաև որակական և (կամ) քանակական չափանիշների) վերաբերյալ. 

2) հրատարակչական, տեղեկատվական և տպագրական ծառայությունների վերա-

բերյալ. 

3) փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2011 

թվականի պետական պատվերի վերաբերյալ։ 

14. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման 

նախարարին` 

1) «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված պետության կողմից Երևանի 

քաղաքապետին պատվիրակված լիազորությունների ֆինանսավորման ծրագրերի գծով 

սահմանված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի իրավունքները վերա-

պահել Երևանի քաղաքապետարանին` պայմանով, որ` 

ա. այդ լիազորությունների իրականացման հետ կապված ծախսերը պետք է իրակա-

նացվեն պետական կառավարչական հիմնարկների կողմից 2011 թվականին իրականաց-

վող նմանատիպ ծախսերի կատարման կարգին համապատասխան, 

բ. սույն որոշման N 12 հավելվածում ներկայացված ծրագրերի գծով նախատեսված 

բյուջետային միջոցների տնօրինման և դրա շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետու-

թյան 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունները սահ-

մանված կարգով կներկայացվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառա-

վարման նախարարություն և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարու-

թյուն. 
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2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության և 

Երևանի քաղաքապետարանի միջև կնքվող սուբվենցիաների տրամադրման պայմանագ-

րերում նախատեսել, որ սուբվենցիաների գումարների նպատակային օգտագործման 

նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարութ-

յունն իրականացնում է նախնական փաստաթղթային հսկողություն, իսկ հետավարտա-

կան հսկողությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը` Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

15. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին` երկամսյա ժամկե-

տում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն 

2011 թվականի հետևյալ ծրագրերը հաստատելու վերաբերյալ`  

1) ստանդարտների մշակման ծառայությունների. 

2) Գյումրու տեխնոպարկի գործունեության իրականացման. 

3) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայությունների. 

4) Պետական աջակցություն Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի 

կանոնադրական խնդիրների իրականացման. 

5) զբոսաշրջության աջակցության ծառայությունների. 

6) փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին աջակցության: 

16. Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարին` մեկամսյա ժամկետում. 

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն-

ներ  տեղեկատվական և ուսուցողական կայքերի մշակման և սպասարկման ծառայութ-

յունների, «Սփյուռք» տարեգիրք-պարբերականի հրատարակման վերաբերյալ. 

2) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել ըստ 

առանձին միջոցառումների «Մշակութային միջոցառումների իրականացում» և «Արևմտա-

հայերենի հիմնական դասագրքի ստեղծում» ծրագրերի ծախսերի  նախահաշիվները: 

17. Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին` մեկամսյա ժամկետում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ 

փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2011 թվականի 

պետական պատվերի վերաբերյալ։ 

18. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարին` Հայաս-

տանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետութ-
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յան 2011 թվականի պետական բյուջեով նախագծային, տեխնիկական և հեղինակային 

հսկողության աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված` սույն որոշման N 

5 հավելվածի N 12 աղյուսակում ներկայացված գումարների օգտագործման ծրագիրը 

(բաշխումն ըստ օբյեկտների): 

19. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության 

ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահին`  

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն-

ներ`  

ա. մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկա-

յացնել առաջարկություններ` ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման 2011 թվականի 

ծրագրի վերաբերյալ, 

բ. երկամսյա ժամկետում` ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին 

2011 թվականի ֆինանսական աջակցության տրամադրման ծրագրի (ըստ առանձին ըն-

կերությունների) վերաբերյալ` 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում նշված ծրագիրը Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո երկամսյա ժամկե-

տում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել հիմ-

նանորոգման աշխատանքների սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած և հաս-

տատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը:  

3) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն երկամսյա ժամ-

կետում ներկայացնել «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյու-

ջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով «Ջրամատակարարման և ջրահե-

ռացման համակարգերի հիմնանորոգում» ծրագրով նախատեսված հիմնանորոգման աշ-

խատանքների սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած և հաստատված նախագ-

ծանախահաշվային փաստաթղթերը:  

20. «Հայջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների ֆի-

նանսական առողջացմանը նպաստելու նպատակով` 

1) «Հայջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերություններին 

ազատել Համաշխարհային բանկի, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 

և Գերմանիայի զարգացման բանկի վարկային ծրագրերով նախատեսված` մինչև 2012 
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թվականի հունվարի 1-ը վարկերի սպասարկման (տոկոսավճարների) վճարման գծով 

առաջացած պարտավորություններից. 

2) Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականաց-

վող Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի շրջանակներում կնքված ենթավարկային 

պայմանագրով մինչև 2011 թվականի դեկտեմբերի 31-ը «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնե-

տիրական ընկերության կողմից մարման ենթակա ենթավարկի հիմնական գումարի 

մարման պարտավորությունը հետաձգել մինչև 2012թ. հունվարի 1-ը: 

21. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստի-

կանության պետին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգա-

յին անվտանգության ծառայության տնօրենին, Հայաստանի Հանրապետության արդա-

րադատության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակ-

ների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրենին, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության 

պետական պահպանության ծառայության պետին մինչև 2011 թվականի հունվարի 15-ը 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին ներկայացնել առաջարկութ-

յուններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 

13-ի N 1554-Ն և 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2323-Ն որոշումների համապատաս-

խանաբար 2-րդ կետի 2.1 ենթակետի և 3-րդ կետի պահանջներն ապահովելու ուղղութ-

յամբ: 

 22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կա-

դաստրի պետական կոմիտեի նախագահին`  

1) մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայաց-

նել անշարժ գույքի կադաստրի զարգացման 2011 թվականի համալիր ծրագիրը, 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետի համալիր ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության ֆի-

նանսների նախարարության քննարկմանը ներկայացնելիս ներկայացնել նաև «Հայաս-

տանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակար-

գի 2011 թվականի ծախսերի նախահաշվի բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դա-

սակարգման «Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում» հոդվածով 
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նախատեսված նորոգման աշխատանքների լիցենզավորված կազմակերպության կողմից 

կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և «Շենքերի և շինությունների շի-

նարարություն» ու «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածներով 

նախատեսված աշխատանքների սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած և հաս-

տատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: 

23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկա-

մուտների կոմիտեի նախագահին`  

1) 2011 թվականի` ստորև նշված ժամանակահատվածներում Հայաստանի Հանրապե-

տության ֆինանսների նախարարությանը տրամադրել տեղեկատվություն Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի հարկային եկամուտների և պետական տուրքի, 

պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների ու այլ եկամուտների գծով կանխա-

տեսվող բյուջետային եկամուտների մասին` 

ա. մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 25-ը` տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա համար (շա-

բաթական կտրվածքով, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

կողմից սահմանված ձևով), 

բ. մինչև յուրաքանչյուր շաբաթվա չորեքշաբթի օրը` հաջորդ շաբաթվա համար (Հա-

յաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված ձևով). 

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել. 

ա. առաջարկություններ պետական եկամուտների հավաքագրման բնագավառում 

գործունեության (վարչարարության) կատարելագործման նպատակով իրականացվելիք 

միջոցառումների վերաբերյալ` երկամսյա ժամկետում, 

բ. առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի նյութական խրախուսման և համակարգի զարգաց-

ման ֆոնդի (արտաբյուջետային) հաշվի միջոցների ծախսման 2011 թվականի նախահա-

շիվը հաստատելու և այդ հաշվի 2011 թվականի համար ծրագրավորվող մուտքերը և ել-

քերը Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեում ներառելու վե-

րաբերյալ` մինչև 2011 թվականի ապրիլի 1-ը: 

3) ապահովել «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված եկամուտների հաշվարկ-

ման հիմքում դրված` 2011 թվականի համար ծրագրված հարկեր և պետական տուր-
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քեր/ՀՆԱ և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ/ՀՆԱ ցուցանիշների կա-

տարումը: 

24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հան-

րապետության ոստիկանության պետին`  

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հան-

րապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապե-

տության անունից պայմանագրային հիմունքներով իրականացված ծառայությունների դի-

մաց պատվիրատուների կողմից պայմանագրով սահմանված կարգով, չափերով և ժամ-

կետներում վճարումների չկատարման դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության օրենս-

դրությամբ սահմանված կարգով ապահովել այդ պատվիրատուներից պարտքերի գու-

մարների ստացումը. 

2) մինչև 2011 թվականի ապրիլի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-

յուն ներկայացնել առաջարկություներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-

յանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 2010 թվականի ապրիլի 

29-ի N 483-Ն որոշմամբ նախատեսված ծրագրերի գծով արտաբյուջետային հաշիվների 

միջոցների ծախսման 2011 թվականի նախահաշիվները հաստատելու և այդ հաշիվների 

2011 թվականի համար ծրագրավորվող մուտքերը և ելքերը Հայաստանի Հանրապետութ-

յան 2011 թվականի պետական բյուջեում ներառելու վերաբերյալ: 

25. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետին` 

մինչև 2011 թվականի սեպտեմբերի 10-ը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարություն ներկայացնել 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ և 2011/2012 

ուսումնական տարվա սկզբում դասարանների փաստացի կոմպլեկտավորման արդյուն-

քում հանրակրթական դպրոցների աշակերտների թվի մասին տվյալները` տարբերակ-

ված ըստ հարթավայրային, լեռնային, բարձր լեռնային բնակավայրերում գտնվող դպրոց-

ների, միևնույն բնակավայրում միակ, մինչև 400 աշակերտ ունեցող դպրոցների, ինչպես 

նաև 2011/2012 ուսումնական տարվա սկզբի դրությամբ ներառական կրթության, հատուկ 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների և նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) ուսումնական հաստատությունների սովորողների թվի վերաբերյալ 

տվյալները: 

26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին` 

մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել 
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առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջե-

ով` ազգային փոքրամասնություններին պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատա-

կով նախատեսված հատկացումների` ըստ առանձին ստացողների բաշխման վերաբեր-

յալ: 

27. Սույն որոշման N 11 հավելվածում ընդգրկված պետական կառավարման մարմին-

ների ղեկավարներին`  

1) բյուջետային հաշվետվություններ ներկայացնելու համար սահմանված կարգով Հա-

յաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել եռամսյակա-

յին հաշվետվություններ սույն որոշման N 11 հավելվածի` իրենց կողմից ղեկավարվող 

մարմիններին համապատասխանող աղյուսակներում նշված արդյունքի ցուցանիշների 

կատարման վերաբերյալ. 

2) սույն որոշման N 5 հավելվածով սահմանված ֆինանսական ցուցանիշներում փո-

փոխությունների կատարման մասին սահմանված կարգով առաջարկություններ ներկա-

յացնելիս, միաժամանակ ներկայացնել դրանցից բխող առաջարկություններ նաև սույն 

որոշման N 11 հավելվածի` իրենց կողմից ղեկավարվող մարմիններին համապատասխա-

նող աղյուսակում փոփոխություններ կատարելու մասին:  

28. Հիմք ընդունելով «Աղետի գոտում անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարան-

ներով ապահովելու նպատակով ՌԴ վարկային միջոցների հաշվին անշարժ գույքի ձեռք-

բերում» ծրագրի շրջանակներում կնքված «Պետության կարիքների համար բնակարան-

ների և սպասարկման օբյեկտների ձեռքբերման» պետական գնման N ՄԲԱՊՁԲ-08/41 

պայմանագիրը` 

«Գլենդել Հիլզ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրել կանխավճար սույն 

որոշման N 5 հավելվածի 06 բաժնի 01 խմբի 01 դասի «01. Բնակարանային շինարարութ-

յուն» ծրագրով աղետի գոտում անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարաններով 

ապահովելու նպատակով ՌԴ վարկային միջոցների հաշվին անշարժ գույքի ձեռքբերման 

համար նախատեսված հատկացումների հաշվին`  

«Պետական գնումների գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակեր-

պության և «Գլենդել Հիլզ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված «Պետութ-

յան կարիքների համար բնակարանների և սպասարկման oբյեկտների ձեռքբերման» N 

ՄԲԱՊՁԲ-08/41 գնման պայմանագրի շրջանակներում` 25,972,081.1 հազ. դրամի չափով, 

որից` 2011 թվականի առաջին եռամսյակում` 8,943,000.0 հազ. դրամ, 2011 թվականի 
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առաջին կիսամյակում` 17,386,000.0 հազ. դրամ, 2011 թվականի ինն ամսում` 

24,669,000.0 հազ. դրամ: 

29. Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեում կատարել 

փոփոխություններ համաձայն սույն որոշման N 14 հավելվածի, իսկ «Հայաստանի Հան-

րապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքի N 1 հավելվածի N 16 աղյուսակը Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի 

նախարարությանը վերաբերող մասով, «Մշակութային միջոցառումների իրականացում» 

ծրագիրը և N 21-3 աղյուսակը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարութ-

յանը վերաբերող մասերով շարադրել համաձայն N 15 հավելվածի: 

30. Ընդունել ի գիտություն, որ սույն որոշման համապատասխան հավելվածներում 

արտացոլվել են Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի ` 

1) ցուցանիշներում սույն որոշման 29-րդ կետի համաձայն կատարված փոփոխություն-

ները. 

2) նախատեսված ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումների տարեկան 

գումարներում բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման ներքին հոդ-

վածային այլ (սույն որոշման 29-րդ կետով չպայմանավորված) վերաբաշխումներ: 

31. «Արարատի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության, «Գորիսի 

բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության, «Ամասիայի բժշկական կենտ-

րոն» փակ բաժնետիրական ընկերության, «Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն» փակ 

բաժնետիրական ընկերության, «Սևանի պոլիկլինիկա» փակ բաժնետիրական ընկերութ-

յան, «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Նուբարա-

շեն» քրեակատարողական հիմնարկի բժշկական ծառայության համար գծային շտապ 

բուժօգնության ավտոմեքենաներ, բժշկական սարքավորումներ և բժշկական նշանակութ-

յան կահույք ձեռք բերելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահութ-

յան նախարարությանը հատկացնել 300,000.0 հազ. դրամ՝ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետութ-

յան կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագի-

տական դասակարգման «Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» հոդվածով), որից 49,700.0 

հազ. դրամը` 2011 թվականի առաջին եռամսյակում, 250,300.0 հազ. դրամը` 2011 թվա-

կանի երկրորդ եռամսյակում: 

32. Առաջարկել` 
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1) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահին, Հայաստանի Հան-

րապետության սահմանադրական դատարանի նախագահին, Հայաստանի Հանրապե-

տության դատարանների նախագահների խորհրդի նախագահին, Հայաստանի Հանրա-

պետության վերահսկիչ պալատի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության ազգա-

յին վիճակագրական ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության խորհրդի, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության 

պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության հան-

րային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության 

հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, Հայաստանի հանրային հե-

ռուստառադիոընկերության խորհրդի, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարներին, Հայաստանի Հանրապետության մարդու 

իրավունքի պաշտպանին` Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական 

բյուջեի կատարմանն աջակցելու նպատակով առաջնորդվել սույն որոշման 1-5-րդ և 27-րդ 

կետերով. 

2) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահին` Հայաստանի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը տրամադրել սույն որոշման N 6 

հավելվածով սահմանված` Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական 

բյուջեի` եռամսյակային կտրվածքով ծրագրավորված մուտքերի հավաքագրման արդ-

յունքների և դրանց ծրագրային ցուցանիշներից շեղումների պատճառների մասին հաշ-

վետվություն` մինչև տվյալ եռամսյակի վերջին ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվա 5-ը։ 

33. Հույժ գաղտնի: 

34. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օր-

վանից։ 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

           ՎԱՐՉԱՊԵՏ        Տ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


