ՀՀ մշակույթի նախարարության
2008 թվականի պետական բյուջեով հաստատված բյուջետային
հատկացումների բաշխումը
ըստ ֆինանսավորվող ծրագրերի
Համաձայն □Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի
մասին□ ՀՀ օրենքի (ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2007թ. դեկտեմբերի
17-ին)՝ ՀՀ մշակույթի նախարարության 2008 թվականի պետական բյուջեով
հաստատված հատկացումներն են՝
´³ÅÇÝ

Խումբ

Դաս

01

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող
ծրագրերի անվանումները

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում`
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական
կառավարում, ֆինանսական և
հարկաբյուջետային հարաբերություններ,
արտաքին հարաբերություններ, այդ թվում`

01

01

04
01

08
01

59516.2

34334.2

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական
կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային
հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ,
այդ թվում`
04. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման
հանրապետական
և
տարածքային
կառավարման
մարմինների
պահպանում
/նախարարների
աշխատակազմերի մասով/

34334.2

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք,
այդ թվում`

25182.0

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

25182.0

04. □Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության
հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող
կիրառական հետազոտություններ□ ծրագրի շրջանակներում
պետական աջակցություն այլ պետական մարմինների
կազմակերպություններին

25182.0

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ, այդ թվում`
Մշակութային ծառայություններ, այդ թվում`

02

Գումարը /հազար
դրամ/

Գրադարաններ
02. Պետական աջակցություն գրադարաններին
03. Պետական աջակցություն Հայաստանի ազգային
գրապալատին
04. Կենտրոնացված կարգով Հայաստանի ազգային
գրապալատի և գրադարանների համար սարքերի,
սարքավորումների ձեռքբերման գծով պետական պատվեր

34334.2

6449295.0
5775102.9
683462.1
590503.0
42959.1

50000.0

02

03

04

05

06

07

Թանգարաններ և ցուցարահներ

946791.2

02.Պետական աջակցություն թանգարաններին

916791.2

03.Կենտրոնացված
կարգով
թանգարանների
համար
սարքերի, սարքավորումների ձեռքբերման գծով պետական
պատվեր
Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ
02.Պետական
աջակցություն
մշակույթի
տներին,
ակումբներին և կենտրոններին
Այլ մշակութային կազմակերպություններ
03.Պետական
աջակցություն
□Տեղեկատվականվերլուծական և հասարակայնության հետ կապերի
կենտրոն□ ՊՈԱԿ-ին
05.Պետական
աջակցություն
□Ժողովրդական
ստեղծագործության և արհեստագործության կենտրոն□
ՊՈԱԿ-ին
06.Պետական աջակցություն □Մշակութային արժեքների
փորձագիտական կենտրոն□ ՊՈԱԿ-ին
Արվեստ
02.Պետական աջակցություն □Ալ.Սպենդիարյանի անվան
օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն□
ՊՈԱԿ-ին
03.Պետական աջակցություն □Գ.Սունդուկյանի անվան
ազգային ակադեմիական թատրոն□ ՊՈԱԿ-ին
04.Պետական
աջակցություն
այլ
թատրոններին
և
համերգային կազմակերպություններին
05.Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումների
իրականացմանը
Կինեմատոգրաֆիա
01.Պետական
աջակցություն
կինոնկարների
արտադրությանը
02.Պետական աջակցություն կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում
այլ ծառայությունների իրականացմանը
03.Ազգային կինոծրագրերի իրականացման նպատակով
պետական
աջակցություն
□Հայաստանի
ազգային
կինոկենտրոն□ ՊՈԱԿ-ին
Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում
և պահպանում
02.Պետական
աջակցություն
□Պատմամշակութային
ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն□ ՊՈԱԿ-ին
03.Հուշարձանների
վերականգնման
գծով
պետական
պատվեր

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների
հեռարձակման և հրատարակչական
ծառայություններ, այդ թվում`

03

01

Հեռուստահաղորդումներ

30000.0
20621.8
20621.8
75034.7

15982.5

27326.8
31725.4
2876277.8

707363.9
243809.5
1283820.8
641283.6
617485.4
469374.0
54162.0

93949.4
555429.9
55429.9
500000.0

372107.3
74429.0

02

03

05.□Միր□ միջպետական հեռուստառադիոընկերության
գործունեության
ծախսերում
Հայաստանի
Հանրապետության մասնաբաժին
Հրատարակչություններ, խմբագրություններ
01.Պետական
աջակցություն
պետական
մամուլի
հրատարակմանը
02.Գրականության
հրատարակման
գծով
պետական
պատվեր
05.Պետական աջակցություն ոչ պետական մամուլի
հրատարակմանը
Տեղեկատվության ձեռքբերում
01.Տեղեկատվության ձեռքբերման, պահպանման և արխիվացման
գծով պետական աջակցություն □Արմենպրես□ ՓԲԸ-ին

06

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն /այլ դասերին
չպատկանող/ այդ թվում`
01

09

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
/այլ դասերին չպատկանող/
01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման
հանրապետական
և
տարածքային
կառավարման
մարմինների
պահպանում
/նախարարությունների
աշխատակազմերի մասով/

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, այդ թվում`
Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր
կրթություն, այդ թվում`

01
02

02

Տարրական ընդհանուր կրթություն
02. Երաժշտական դպրոցներում ուսուցում

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն, այդ թվում`
01
02

03

Հիմնական ընդհանուր կրթություն
03. Երաժշտական դպրոցներում ուսուցում
Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթություն
03. Երաժշտական դպրոցներում ուսուցում

Նախնական մասնագիտական
/արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական
կրթություն, այդ թվում`
02

Միջին մասնագիտական կրթություն
1. Միջին մասնագիտական կրթություն

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն,
այդ թվում`

05
01

Արտադպրոցական դաստիարակություն
01. Արտադպրոցական դաստիարակություն
04. Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային
նվագարանների գծով ուսուցում

74429.0
241908.4
60138.9
135392.4
46377.1
55769.9
55769.9

302084.8
302084.8

302084.8

616751.3
76638.3
76638.3
76638.3

123786.3
101054.9
101054.9
22731.4
22731.4

200923.6
200923.6
200923.6

213125.0
213125.0
27307.8
135387.2

05.Պետական աջակցություն □Երևանի Պ.Ի.Չայկովսկու
անվան միջնակարգ մասնագիտական երաժշտական
դպրոց□ ՊՈԱԿ-ին` ՀՀ երաժշտական և արվեստի
դպրոցների մեթոդական աշխատանքների իրականացման
համար
06.Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների
համար ուսումնական նոր ծրագրերի, դասագրքերի,
մեթոդական ձեռնարկների մշակում և հրատարակում

06

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ, այդ թվում`
01

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ
32.12-ամյա կրթության անցման կապակցությամբ 6
տարեկան երեխաների ուսուցման կազմակերխման համար
անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում

ԱՄԲՈՂՋԸ

33350.0

17080.0

2278.1
2278.1

2278.1

7125562.5

