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2019/2020 ուսումնական տարի 

«ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

 
1. Բյուջեի սահմանումը։ 
2. Պետական և համայնքային բյուջեների սահմանումները։ 
3. Բյուջետային գործընթացի սահմանումը։ 
4. Բյուջեների կատարման էությունը։ 
5. ՀՀ պետական բյուջեի կառուցվածքը։ 
6. Բյուջեների մուտքերի կառուցվածքը։ 
7. ՀՀ պետական բյուջեի եկամտային մասի կառուցվածքը։ 
8. Բյուջեներից ելքերի կառուցվածքը։ 
9. Բյուջետային ծախսերի դասակարգումը։ 

10. Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման սկզբունքները։ 
11. Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման կառուցվածքը։ 
12. Բյուջեի պակասուրդ (դեֆիցիտ), հավելուրդ (պրոֆիցիտ) հասկացությունները և 

դրանց առաջացման դեպքերը։ 
13. Բյուջեի պակասուրդի (դեֆիցիտի) ֆինանսական աղբյուրները։ 
14. Բյուջեների տարեսկզբի ազատ մնացորդ հասկացությունը։ 
15. ՀՀ կառավարության պատասխանատվությունը բյուջեների կատարման 

գործընթացում։ 
16. ՀՀ ֆինանսների նախարարության դերակատարումը բյուջեների կատարման 

գործընթացում։ 
17. Պետական կառավարման մարմինների և նրանց ենթակա հիմնարկների կողմից 

իրականացվող գործառույթները բյուջեների կատարման գործընթացի 
շրջանակում։ 

18. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների և նրանց ենթակա հիմնարկների 
կողմից իրականացվող գործառույթները բյուջեների կատարման գործընթացի 
շրջանակում։ 

19. Բանկային համակարգի մասնակցությունը բյուջեների կատարման 
գործընթացում։ 

20. Բյուջատային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի (ԲԳԿ) կողմից 
իրականացվող գործառույթները։ 



21. Բյուջետային հատկացումների ստորադաս կարգադրիչների (ԲՍԿ) 
պատասխանատվության շրջանակը բյուջեների կատարման գործընթացում։ 

22. ԲԳԿ-ի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունների կառուցվածքը։ 
23. Գլխավոր ֆինանսիստի մասնակցությունը բյուջեների կատարման 

գործընթացում։ 
24. Գանձապետարան. դրա սահմանումն ու էությունը: 
25. Գանձապետարանի պատասխանատվության ներքո գտնվող գործառույթները։ 
26. Գանձապետարանի հիմնական խնդիրները։ 
27. ՀՀ գանձապետարանի վճարահաշվարկային համակարգը։ 
28. ՀՀ գանձապետարանի կառուցվածքը: 
29. ՀՀ գանձապետարանում վարվող հաշվապահությունը։ 
30. Գանձապետական հաշիվները։ 
31. Գանձապետական միասնական հաշվի ենթահաշիվները։ 
32. ՀՀ գանձապետարանում գործող հաշիվների համակարգը: 
33. ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների հաշվառումը կազմակերպելու համար 

իրականացվող գործառնությունները: 
34. Բյուջեներից ծախսերի կատարման հաշվառման կազմակերպումը։ 
35. Տեղական գանձապետական բաժիններում (ՏԳԲ) ՀՀ համայնքների հաշիվների 

վարման կազմակերպումը։ 
36. ՏԳԲ-ներում ԲՍԿ-ների հաշիվների վարման իրականացումը։ 
37. Կենտրոնական գանձապետարանում (ԿԳ) ՏԳԲ-ների թղթակցային հաշիվների 

վարման կազմակերպումը։ 
38. Գանձապետարանի հաշիվներով գործառնությունների պարզեցված 

կառուցվածքը     ԿԳ-ում։ 
39. ՏԳԲ-ում գանձապետարանի հաշիվներով գործառնությունների գործող 

կառուցվածքը։ 
40. Բյուջեների կատարման եռամսյակային համամասնությունների սահմանման և 

փոփոխման ընթացակարգը։ 
41. Բյուջետային ծախսերի նախահաշիվների կազմման, հաստատման և ՏԳԲ 

ներկայացման փուլերը։ 
42. ՀՀ պետական բյուջեում փոփոխությունների կատարման կարգը։ 
43. Բյուջետային ծախսերի սահմանափակումը (սեկվեստորը)։ 
44. Բյուջետային ծախսերի շրջանակում հիմնարկների կողմից ֆինանսական 

պարտավորությունների ստանձնման կարգը։ 
45. Հիմնարկների կողմից ստանձնվող ֆինանսական պարտավորությունները։ 
46. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրից քաղվածք. դրա էությունը։ 
47. Բյուջեների մուտքերի (եկամուտների) հավաքման համար պատասխանատու 

մարմինները։ 



48. Բյուջեների մուտքերի (եկամուտների) հաշվառման իրականացումը 
գանձապետարանում։ 

49. Գանձապետական հաշիվներից միջոցների ելքագրման հիմքերը։ 
50. Բյուջետային ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը։ 
51. Գնումների ֆինանսավորման իրականացման կարգը։ 
52. ԲԳԿ-երի գանձապետական հաշիվներին ֆինանսական միջոցների փոխանցման 

մեխանիզմը։ 
53. ԲՍԿ-երի գանձապետական հաշիվներին ֆինանսական միջոցների փոխանցման 

ընթացակարգը։ 
54. Գանձապետական հաշիվներից կանխիկ միջոցներով ծախսերի կատարման 

կարգը։ 
55. Բյուջետային ծախսերի գծով պարտքերի գոյացման աղբյուրները։ 
56. Բյուջետային ծախսերի գծով պարտքերի կանխարգելման հնարավոր ուղիները։ 
57. Բյուջեների կատարման նկատմամբ նախնական հսկողության իրականացման 

ընթացակարգը։ 
58. Բյուջետային տարին ավարտվելու հետ կապված կատարման ենթակա 

գործողությունները:  
59. Եզրափակիչ շրջանառություն հասկացությունը։ 
60. Արտաբյուջետային հաշիվներ. դրանց տեսակները: 
61. Արտաբյուջետային հաշիվներով գործառնությունների հաշվառման 

կազմակերպումը։ 
62. Համայնքների բյուջեների կատարման գործընթացի առանձնահատկությունները։ 
63. Համայնքի բյուջեի կառուցվածքը։ 
64. Համայնքի բյուջեի եռամսյակային համամասնությունների հաստատման 

ընթացակարգը: 
65. Համայնքների բյուջեներում փոփոխությունների կատարման կարգը։ 
66. Բյուջեների կատարման մասին հաշվետվությունների` ՀՀ-ում գործող 

համակարգը։ 
67. Հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման և ամփոփման` ՀՀ-ում գործող 

ընթացակարգը:  
68. Հաշվետվությունների կազմը և բովանդակությունը։ 
69. ՀՀ-ում սահմանված հաշվետվության տեսակները` ըստ ներկայացման 

պարբերականության։ 
70. Պետական հիմնարկների հաշվետվությունները ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն ներկայացման ընթացակարգը։ 
71. Համայնքների հիմնարկների բյուջեի կատարման հաշվետվությունները ՀՀ 

ֆինանսների նախարարություն ներկայացման կարգը։ 
72. Պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունների համար կիրառվող 

ընթացակարգը։ 



73. Համայնքների բյուջեների կատարման հաշվետվությունների հետ կապված 
հարաբերությունների կանոնակարգումը։ 

74. Ավտոմատացում հասկացությունը: 
75. Բյուջեների կատարման գործընթացի ավտոմատացման կարևորումը։ 

     
 
 

Կառավարման ամբիոնի վարիչ՝    Վ. Խաչատրյան 
  



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը։ 

2. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքը: 

3. «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքը: 

4. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը: 

5. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ 
օրենքը։ 

6. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը: 

 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 
27-ի «Մրցույթի հանձնաժողովների կազմավորման և գործունեության կարգը, 
գնումների բնութագրերի հաստատման, նախնական հսկողության և 
ֆինանսավորման կարգը, գնումների ընթացակարգերի արձանագրությունների 
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