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VIII. ՀՀ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻՑ  ՀՀ ԱՎԾ-ԻՆ  ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ  

ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐ 
 

 Ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ծրագրերի,   
2016թ.-ի համար հաստատված «Բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի» 
տարեկան ճշտված նախահաշիվների նկատմամբ փաստացի հատկացվել են.  

• «Պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման 
մարմինների պահպանում» (01.03.02.01) ծրագրով առ 01.01.2017թ. հատկացվել 
է 1 117 218.20 հազ. դրամ: 2016թ.-ին դրամարկղային ծախսը կազմել է                 
1 108 632.95 հազ. դրամ, որը 2015թ.-ին կազմել էր 1 091 138.76 հազ. դրամ, 
այսինքն` 2015թ. համեմատությամբ դրամարկղային ծախսն աճել է 17 494.19 
հազ. դրամով, ինչը պայմանավորված է 2016թ. քաղաքացիական ծառայողների 
պարգևատրման ֆոնդի ավելացմամբ: Դրամարկղային ծախսը ճշտված նախա-
հաշվի նկատմամբ կազմել է 99.2%: 

• «Պետական վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրում» (01.03.02.02) 
ծրագրի հիմքում ընկած են տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտության, սպառողական ապրանքների գների դիտարկ-
ման, գյուղական համայնքների, աշխատուժի հետազոտության և սոցիալ-
տնտեսական բնույթի այլ սկզբնական տեղեկատվության հավաքագրումը: 
Ծրագրով առ 01.01.2017թ. հատկացվել է 732 343.30 հազ. դրամ: 2016թ.-ին դրա-
մարկղային ծախսը կազմել է 731 086.57 հազ. դրամ, որը 2015թ.-ին կազմել էր 
711 461.07 հազ. դրամ, այսինքն` 2016թ.-ին դրամարկղային ծախսը 2015թ. հա-
մեմատ աճել է 19 625.50 հազ. դրամով, ինչը պայմանավորված է մասնագիտա-
կան ծառայությունների ձեռքբերմամբ: Դրամարկղային ծախսը ճշտված 
նախահաշվի նկատմամբ կազմել է 99.8%: 

• «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման նախապատրաս-
տական աշխատանքների կազմակերպում» (04.02.01.17) ծրագրի հիմքում ըն-
կած է ՀՀ 2014թ. իրականացված գյուղատնտեսական համատարած հաշվառան 
արդյունքների ամփոփումը: Ծրագրով առ 01.01.2017թ. հատկացվել է 105 020.10 
հազ. դրամ: 2016թ.-ին դրամարկղային ծախսը կազմել է 103 890.61 հազ. դրամ, 
որը 2015թ.-ին կազմել էր 123 409.50 հազ. դրամ, այսինքն` 2015թ. համեմատ 
նվազել է 19 518.89 հազ. դրամով, քանի որ որոշ ծառայությունների ձեռքբեր-
ման անհրաժեշտություն չի առաջացել: Դրամարկղային ծախսը ճշտված  նա-
խահաշվի նկատմամբ կազմում է 98.9%: 

• «Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիա-
լական փաթեթով ապահովում» (10.09.02.02) ծրագրով առ 01.01.2017թ. հատ-
կացվել է 25 344.00 հազ. դրամ: 2016թ.-ին դրամարկղային ծախսը կազմել է       
24 324.00 հազ. դրամ, որը 2015թ.-ին կազմել էր 24 232.03 հազ. դրամ, այսինքն` 
2015թ.-ի համեմատ դրամարկղային ծախսն աճել է 91.97 հազ. դրամով, պայմա-
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նավորված շահառուների թվի փոփոխությամբ: Դրամարկղային ծախսը 
ճշտված նախահաշվի նկատմամբ կազմել է 96.0%: 

• «Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղում» (01.01.03.04) ծրագրի հիմքում 
ընկած է պաշտոնական գործուղումը դեպի Նյու-Յորք` ՄԱԿ-ի Վիճակագրա-
կան հանձնաժողովի 46-րդ նստաշրջանին մասնակցելու համար և դեպի 
Մոսկվա` ԵԱՏՄ ազգային վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարների 
նիստին մասնակցելու համար: Ծրագրով առ 01.01.2017թ. հատկացվել է 3 014.06 
հազ. դրամ, որից դրամարկղային ծախսը կազմել է 2 989.44 հազ. դրամ: 
Դրամարկղային ծախսը ճշտված նախահաշվի նկատմամբ կազմել է 99.2%: 

• Միջազգային համագործակցության շրջանակում իրականացվող ծրագրերի 
մասով- «Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության և Մաստեր-Քարդ հիմ-
նադրամի Work 4 Youth ծրագրի» շրջանակում մնացորդն առ 01.01.2016թ. կազ-
մել է 53.04 հազ. դրամ, որը 27.12.2016թ.-ին հաշվեգրվել է ՀՀ պետական բյուջեի 
համապատասխան հաշվին: «Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության 
հարցերի հետազոտություն, 2015» ծրագրի հիմքում ընկած է ՀՀ բնակչության, 
առողջության և սնուցման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը, վերլուծու-
թյունը և ներկայացումը: Ծրագրի շրջանակում նախատեսվել է 274 229.60 հազ. 
դրամ, փաստացի մուտքը կազմել է 225 330.05 հազ. դրամ, իսկ մնացորդն առ 
01.01.2016թ. կազմել է 69 907.56 հազ. դրամ: Դրամարկղային ծախսը կազմել է 
242 621.44 հազ. դրամ, ինչը ճշտված նախահաշվի նկատմամբ կազմել է 88.5%: 
Ճշտված նախահաշվի նկատմամբ էական շեղումը պայմանավորված է 
գնումների պլանով նախատեսված որոշ գնման ընթացակարգերի չկայացմամբ, 
ինչպես նաև հայտարարված մրցույթների արդյունքում պայմանագրերի ավելի 
էժան կնքմամբ:   


