
Հավելված N 3 
                          ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                  սեպտեմբերի 2-ի N  1431  - Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

              (հազ. դրամ) 

 Գործառական 
դասիչը 

 Ծրագրային 
դասիչը 

 Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, բյուջետային ծրագրերի 

միջոցառումների,  բյուջետային հատկացումների գլխավոր 
կարգադրիչների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ նվազե-
ցումները՝ փակագծերում) 
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           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - - 
     այդ թվում՝   

 02          ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 725,000.0 725,000.0 
           այդ թվում`   
   01        Ռազմական պաշտպանություն 725,000.0 725,000.0 
           այդ թվում`   
     01      Ռազմական պաշտպանություն 725,000.0 725,000.0 
           այդ թվում`   
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           ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն 725,000.0 725,000.0 
       1169    ՀՀ պաշտպանության ապահովում 725,000.0 725,000.0 
        11001  Ռազմական կարիքների բավարարում (340,002.7) (340,002.7) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն (340,002.7) (340,002.7) 
        

   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (340,002.7) (340,002.7) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (340,002.7) (340,002.7) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (210,450.8) (210,450.8) 
           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (115,750.8) (115,750.8) 
           - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (115,750.8) (115,750.8) 
          Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր) (4,000.0) (4,000.0) 
        

   - Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում (4,000.0) (4,000.0) 

           Նյութեր (ապրանքներ) (90,700.0) (90,700.0) 
           - Տրանսպորտային նյութեր (70,000.0) (70,000.0) 
           - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր (8,700.0) (8,700.0) 
           - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր (12,000.0) (12,000.0) 
          ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (129,551.9) (129,551.9) 
           - Այլ ծախսեր (129,551.9) (129,551.9) 
        

31001  ՀՀ պաշտպանության նախարարության շենքային 
պայմանների բարելավում 1,065,002.7 1,065,002.7 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն 1,065,002.7 1,065,002.7 
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   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 1,065,002.7 1,065,002.7 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 1,065,002.7 1,065,002.7 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 1,065,002.7 1,065,002.7 
          ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1,075,322.7 1,075,322.7 
           - Շենքերի և շինությունների շինարարություն 1,075,322.7 1,075,322.7 
           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (9,920.0) (9,920.0) 
           - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (9,920.0) (9,920.0) 
          ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (400.0) (400.0) 
           - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ (400.0) (400.0) 
07          ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (725,000.0) (725,000.0) 
           այդ թվում`   
   01        Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ (725,000.0) (725,000.0) 
           այդ թվում`   
    03      Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ (725,000.0) (725,000.0) 
           այդ թվում`   
           ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն (725,000.0) (725,000.0) 
      1204   Ռազմաբժշկական սպասարկում և առողջապահական 

ծառայություններ (725,000.0) (725,000.0) 

        
31001 

Հոսպիտալների և բուժկետերի բժշկական սարքավորումներով 
համալրում (725,000.0) (725,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն (725,000.0) (725,000.0) 
        

   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 
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           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (725,000.0) (725,000.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (725,000.0) (725,000.0) 
          Հիմնական միջոցներ (725,000.0) (725,000.0) 
          ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (725,000.0) (725,000.0) 
           - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (725,000.0) (725,000.0) 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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