
            Հավելված N 4 
                     ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                    սեպտեմբերի 16-ի N 1514-Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

            (հազ. դրամ) 

Գործառական 
դասիչը 

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, 
ծրագրերի, միջոցառումների և միջոցառումները կատարող 

պետական մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 
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ինն ամիս տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  
           այդ թվում`     
01          ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
20,000.0 20,000.0 

           այդ թվում`     
  01        Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում, 

ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, 
արտաքին հարաբերություններ 

20,000.0 20,000.0 

           այդ թվում`     
    01      Օրենսդիր և  գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում 20,000.0 20,000.0 
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           այդ թվում`     
           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 20,000.0 20,000.0 
           այդ թվում`     
      1213   Տեսչական վերահսկողության ծրագիր 20,000.0 20,000.0 
           այդ թվում`     
        31004  Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության 

տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական 
հագեցվածության ապահովում 

20,000.0 20,000.0 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 20,000.0 20,000.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 20,000.0 20,000.0 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 20,000.0 20,000.0 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 20,000.0 20,000.0 
           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 20,000.0 20,000.0 
           - Վարչական սարքավորումներ 20,000.0 20,000.0 
04         ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (20,000.0) (20,000.0) 
           այդ թվում`     
  05        Տրանսպորտ (20,000.0) (20,000.0) 
           այդ թվում`     
    01      Ճանապարհային տրանսպորտ (20,000.0) (20,000.0) 
           այդ թվում`     
          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 
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      1049   Ճանապարհային ցանցի բարելավում (20,000.0) (20,000.0) 
           այդ թվում`     
        11007  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային 
ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի 
համակարգում և կառավարում 

(20,000.0) (20,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն  
(20,000.0) (20,000.0) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (20,000.0) (20,000.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (20,000.0) (20,000.0) 
          ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (20,000.0) (20,000.0) 
           - Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման 

տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 
(20,000.0) (20,000.0) 

 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 
ՖՈՆԴԵՐ 

- - 

           այդ թվում`     
   01        ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ - - 
           այդ թվում`     
     01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - 
           այդ թվում`     
           ՀՀ կառավարություն - - 
           այդ թվում`     
      1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - 
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           այդ թվում`     
        11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 20,000.0 20,000.0 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ կառավարություն 20,000.0 20,000.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 20,000.0 20,000.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 20,000.0 20,000.0 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 20,000.0 20,000.0 
           Պահուստային միջոցներ 20,000.0 20,000.0 
        11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (20,000.0) (20,000.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ կառավարություն (20,000.0) (20,000.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (20,000.0) (20,000.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (20,000.0) (20,000.0) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (20,000.0) (20,000.0) 
           Պահուստային միջոցներ (20,000.0) (20,000.0) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


		2021-09-17T11:54:04+0400




