
   Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                         սեպտեմբերի 24-ի N 1576 -Ն որոշման 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

      
 (հազ. դրամ) 

 Գործառական 
դասիչը 

 Ծրագրային 
դասիչը 

 Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, 
ծրագրերի, միջոցառումների և միջոցառումները կատարող 

պետական մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 
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 ինն ամիս  տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ - - 
09         ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ,                                                                             

այդ թվում՝ 
- - 

06  01     Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ,                        
այդ թվում՝ 

- - 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ,                                               
այդ թվում՝ 

- - 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

                             
-    

                             
-    
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1146  Հանրակրթության ծրագիր - - 
 այդ թվում`     

31001 Ուսուցչի օրվա առթիվ  հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների մանկավարժներին պարգևատրում 

                   
(11,000.0) 

                   
(11,000.0) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների     

 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 
                   

(11,000.0) 
                   

(11,000.0) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (11,000.0) (11,000.0) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (11,000.0) (11,000.0) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (11,000.0) (11,000.0) 
 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (11,000.0) (11,000.0) 
 - Վարչական սարքավորումներ (11,000.0) (11,000.0) 

12012 Ուսուցչի օրվա առթիվ  հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների լավագույն մանկավարժների պարգևատրում 

                    
11,000.0  

                    
11,000.0  

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
 ՀՀ կրթության , գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 11,000.0 11,000.0 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 11,000.0 11,000.0 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 11,000.0 11,000.0 
 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 11,000.0 11,000.0 
 Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 
նպաստներ (բյուջեից) 11,000.0 11,000.0 
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 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից 11,000.0 11,000.0 
 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 - - 
 1139  11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 11,000.0 11,000.0 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ կառավարություն 11,000.0 11,000.0 

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 11,000.0 11,000.0 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 11,000.0 11,000.0 
 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 11,000.0 11,000.0 
 Պահուստային միջոցներ 11,000.0 11,000.0 

 11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (11,000.0) (11,000.0) 
 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ կառավարություն (11,000.0) (11,000.0) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (11,000.0) (11,000.0) 
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 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (11,000.0) (11,000.0) 
 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (11,000.0) (11,000.0) 
 Պահուստային միջոցներ (11,000.0) (11,000.0) 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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