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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 

1. Բյուջետային գործընթացը կարգավորող իրավական նորմատիվ 

փաստաթղթերը: ՀՀ բյուջետային գործընթացի նկարագրությունը: 

2. ՀՀ պետական բյուջեին նախագծի մշակման գործընթացը և դրա փուլերը: ՀՀ 

պետական բյուջեի նախագծի մշակման աշխատանքները կազմակերպող 

պետական կառավարման մարմինը: 

3. Պետական բյուջեի նախագծի մշակման առաջին փուլը (Պետական 

միջինժամկետ ծրագրի կազմում և հաստատում): 

4. Պետական միջինժամկետ ծախսերի ծրագրի անհրաժեշտությունը 

պայմանավորող հանգամանքները: Պետական ՄԺԾԾ ներդրման 

առավելությունները բյուջետավորման մինչ այդ գործող՝ տարեկան 

ծրագրավորման համեմատ: 

5. Պետական ՄԺԾԾ ներդրման նպատակը: Պետական ՄԺԾԾ գործընթացը ՀՀ-

ում: 

6. Պետական ՄԺԾԾ կառուցվածքը և բովանդակությունը: 

7. ՄԺԾԾ բաղկացուցիչ մասը կազմող բաժինների նկարագրությունը: 

8. ՄԺԾԾ գործընթացում ընդունվելիք որոշումները և որոշում կայացնողները: 

9. ՄԺԾԾ ժամանակացույցը: 

10. ՄԺԾԾ մշակման ենթափուլերը: 

11. ՄԺԾԾ բաղկացուցիչ մասերը: 

12. ՄԺԾԾ հայտի օրինակելի ձևի նկարագրությունը: 

13. Ընդունված և հրապարակված պետական ՄժԾԾ սահմանված 

գերակայություններում և ցուցանիշներում, առանձին գործոնների ազդեցությամբ 

փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտության դեպքում, կառավարության 

գործողությունների կանոնակարգումը։ 



14. ՈՒսանողի ընտրությամբ՝ 2019-2021թթ. ՀՀ  ՄԺԾԾ որևէ ոլորտի ներկայացում: 

15. Պետական բյուջեի նախագծի մշակման երկրորդ փուլ (Պետական բյուջեի 

նախագծի մանրամասնեցված կազմում): 

16. Պետական բյուջեի կազմը, կառուցվածքը և բովանդակությունը: 

17. Պետական բյուջեի նախագծի մանրամասնեցված փուլի ժամանակացույցը: 

18. Պետական բյուջեի  ելքերի կազմը: Ելքերի և ծախսերի տարբերությունները և 

պլանավորման առանձնահատկությունները: 

19. Պետական բյուջեի մուտքերի կազմը: Եկամուտների և այլ մուտքերի 

տարբերությունները և պլանավորման առանձնահատկությունները: 

20. Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների կազմը և դրա 

պլանավորման սկզբունքները: Հարկաբյուջետային ռիսկեր: 

21. Պետական բյուջեի միջոցով ֆինանսավորվող ծրագրերի հիմնական 

ուղղութունները: 

22. Ծախսերի տնտեսագիտական և գործառական դասակարգումը: Ընթացիկ և 

կապիտալ ծախսեր: 

23. Պետական բյուջեի դեֆիցիտը: 

24. Պետական պարտքի կառավարումը: 

25. ՀՀ Ազգային ժողովում ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի քննարկման 

ընթացակարգը սահմանող օրենսդրական ակտը: ԱԺ-ում ՀՀ պետական բյուջեի 

նախագծի նախնական քննարկումների իրականացման ընթացակարգը: 

26. ՀՀ ԱԺ լիագումար նիստին ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի քննարկումների 

իրականացման ընթացակարգը: 

27. ՀՀ կառավարության բյուջետային ուղերձի կազմը և կառուցվածքը: 

28. ՈՒսանողի ընտրությամբ՝ 2019 թվականի բյուջետային ուղերձի մաս կազմող 

որևէ ոլորտի զարգացման  հիմնախնդիրների ներկայացում։ 

29. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի բացատրագրի կազմը և 

կառուցվածքը։ 

30. ՀՀ 2019թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի բացատրագրում, 

ուսանողի ընտրությամբ, որևէ մեկ ոլորտի պլանավորման 

առանձնահատկությունների ներկայացում։ 



31. Համայնքային բյուջեների եկամուտների և ծախսերի կազմը և կառուցվածքը: 

32. Պետական բյուջեից համայնքային բյուջեներին տրամադրվող ֆինանսական 

միջոցների կազմը և կառուցվածքը: 

33. Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաներ: Հաշվարկման և 

պլանավորման կարգը: 

34. Համայնքի բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները: 

35. Համայնքի բյուջեի կազմման,քննարկման և հաստատման փուլերը:Համայնքի 

բյուջեի կառուցվածքը: 

36. Համայնքի բյուջեի նախագծի կազմը և բովանդակային առումով վերջինիս 

կազմի մեջ մտնող փաստաթղթերին օրենքով ներկայացվող պահանջները: 

37. Համայնքի բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերի միջև եղած 

տարբերությունները: 

38. Պետական բյուջեի կատարումը: 

39. Պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գործադիր իշխանության 

լիազորությունները: 

40. ՀՀ բյուջեների կատարման նկատմամբ հսկողություն և վերահսկողություն 

իրականացնող մարմինները: 

41. Պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը: 

42. ՀՀ պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ԱԺ 

ներկայացման ժամկետը և կազմը: 

43. ՀՀ ԱԺ-ում ՀՀ պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան 

հաշվետվության քննարկման և հաստատման ընթացակարգը: 

44. ՀՀ բյուջեների հրապարակայնության ապահովման գծով՝ օրենքով սահմանված 

պարտադիր պահանջները:   

45. Ծրագրային բյուջետավորման կիրառման անհրաժեշտությունը, 

առավելությունները մինչ այդ գործող ձևաչափերի համեմատ: 

 
 
 
Կառավարման ամբիոնի վարիչ՝     Վ.Խաչատրյան 
 



               ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 
1. ՀՀ Սահմանադրություն 
2.,,Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին,,ՀՀ 
օրենքը 
3.Հայաստանի Հանրապետության 2019-2021թթ. միջինժամկետ ծախսերի 
ծրագիրը 
4. Հայաստանի Հանրապետության 2019թ պետական բյուջեի մասին օրենքը, 
ուղերձն ու բացատրագիրը 
5.ՀՀ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենսդրությունը  
6.Ֆինանսական համահարթեցման մասին ՀՀ օրենսդրությունը 
7.Աժ Կանոնակարգ օրենքը 

 


