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                                                                                                ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 

                                                                                                   դեկտեմբերի 21-ի N 2123-Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

          (հազ. դրամ)  

Գործառնական 
դասիչը 

Ծրագրային 
դասիչը 

 Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, 
միջոցառումների և միջոցառումները կատարող պետական մարմինների, 
ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները բերված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 
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 տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 0.00 

           այդ թվում`   

11         Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր 

(1,300,000.0)            այդ թվում` 

  01       ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 
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           այդ թվում` 

     01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

           այդ թվում` 
      1139    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

(1,300,000.0) 

           այդ թվում` 

        11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

          այդ թվում` ըստ կատարողների 
          ՀՀ կառավարություն 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

(1,300,000.0) 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 
          ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 

          Պահուստային միջոցներ 

03         ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 1,300,000.00 

           այդ թվում`   

  01       Հասարակական կարգ և անվտանգություն 1,300,000.00 

           այդ թվում`   

    01     Ոստիկանություն 1,300,000.00 

           այդ թվում`   
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      1014   Հասարակական անվտանգության ապահովում 995,000.00 

           այդ թվում`   

        11001 Հասարակական կարգի պահպանություն, անվտանգության ապահովում և 
հանցագործությունների դեմ պայքար 995,000.00 

          այդ թվում` ըստ կատարողների   

          ՀՀ ոստիկանություն 995,000.00 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 995,000.00 

          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 995,000.00 

          ԱՇԽԱՏԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 995,000.00 

          Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ 995,000.00 

          - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 995,000.00 

      1158   Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, 
կենտրոնացված միջոցառումներ, մոնիթորինգ և վերահսկողություն 64,000.00 

           այդ թվում`   
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        11001 
Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, 
կենտրոնացված միջոցառումների, մոնիթորինգի և վերահսկողության 
իրականացում 

64,000.00 

          այդ թվում` ըստ կատարողների   

          ՀՀ ոստիկանություն 64,000.00 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 64,000.00 

          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 64,000.00 

          ԱՇԽԱՏԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 64,000.00 

          Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ 64,000.00 

          - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 64,000.00 

      1175   Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում 241,000.00 

           այդ թվում`   

        11001 Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում և 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելում 241,000.00 

          այդ թվում` ըստ կատարողների   

          ՀՀ ոստիկանություն 241,000.00 
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          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 241,000.00 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 241,000.00 

          ԱՇԽԱՏԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 241,000.00 

          Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ 241,000.00 

          - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 241,000.00 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                   ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                                            Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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