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ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-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 գործառնական 

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

 Ցուցանիշների 
փոփոխությունները                                                                 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում)   
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 տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  0.0 

           այդ թվում` 
 

03         ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

0.0 

           այդ թվում` 
 

  01       Հասարակական կարգ և անվտանգություն 0.0 
           այդ թվում` 

 

    01     Ոստիկանություն 0.0 

           այդ թվում` 
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          ՀՀ ոստիկանություն 0.0 

           այդ թվում` 
 

      1158   Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, 
կենտրոնացված միջոցառումներ, մոնիտորինգ և վերահսկողություն 

0.0 

           այդ թվում` 
 

        11001 
Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, 
կենտրոնացված միջոցառումների, մոնիտորինգի և վերահսկողության 
իրականացում 

(55,467.6) 

          այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

          ՀՀ ոստիկանություն (55,467.6) 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (55,467.6) 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (55,467.6) 
          ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (55,467.6) 
          Շարունակական ծախսեր (2,857.0) 
           - Կապի ծառայություններ (2,857.0) 
          Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 16,275.0 
           - Համակարգչային ծառայություններ 16,275.0 
          Նյութեր (ապրանքներ) (68,885.6) 
           - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ (58,983.6) 
           - Տրանսպորտային նյութեր (7,147.0) 
           - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր (1,644.0) 
           - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր (1,111.0) 
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        11004 Պետական պահպանության ծառայություններ մատուցող՝ ՀՀ 
ոստիկանության ստորաբաժանումների կարիքի բավարարում 

(3,240.6) 

          այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

          ՀՀ ոստիկանություն (3,240.6) 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (3,240.6) 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (3,240.6) 
          ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (3,240.6) 
          Նյութեր (ապրանքներ) (3,240.6) 
           - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ (3,240.6) 

        11005 
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում և  
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելում 

(20,203.0) 

          այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

          ՀՀ ոստիկանություն (20,203.0) 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (20,203.0) 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (20,203.0) 
          ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (20,203.0) 
          Նյութեր (ապրանքներ) (20,203.0) 
           - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ (7,551.5) 
           - Տրանսպորտային նյութեր (12,651.5) 

        11010 Հասարակական կարգի պահպանություն, անվտանգության 
ապահովում և հանցագործությունների դեմ պայքար 

39,098.9 
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          այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

          ՀՀ ոստիկանություն 39,098.9 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 39,098.9 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 39,098.9 
          ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 39,098.9 
          Շարունակական ծախսեր  30,000.0 
           - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն 30,000.0 
           Գործուղումների և շրջագայության ծախսեր (1,800.0) 
           - Ներքին գործուղումներ (1,800.0) 
          Նյութեր (ապրանքներ) 10,898.9 
           - Տրանսպորտային նյութեր (1,587.6) 
           - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 12,486.5 
        31001 ՀՀ ոստիկանության կարիքի բավարարում 57,947.8 
          այդ թվում` ըստ կատարողների 

 

          ՀՀ ոստիկանություն 57,947.8 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 57,947.8 
          ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 57,947.8 
          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 57,947.8 
          ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 57,947.8 
           - Տրանսպորտային սարքավորումներ 58,000.0 
           - Վարչական սարքավորումներ (52.2) 
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        31002 Պետական պահպանության ծառայություններ մատուցող՝ ՀՀ 
ոստիկանության ստորաբաժանումների կարիքի բավարարում 

3,688.0 

          այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

          ՀՀ ոստիկանություն 3,688.0 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 3,688.0 
          ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 3,688.0 
          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 3,688.0 
          ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 3,688.0 
           - Վարչական սարքավորումներ 3,688.0 

        31003 
ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» 
ծառայության կարիքի բավարարում 

(19,777.5) 

          այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

          ՀՀ ոստիկանություն (19,777.5) 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (19,777.5) 
          ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (19,777.5) 
          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (19,777.5) 
          ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (19,777.5) 
           - Վարչական սարքավորումներ (19,777.5) 

        31004 ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության 
տեխնիկական կարիքի բավարարում 

(2,106.0) 

          այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

          ՀՀ ոստիկանություն (2,106.0) 
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          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (2,106.0) 
          ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (2,106.0) 
          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (2,106.0) 
          ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (2,106.0) 
           - Վարչական սարքավորումներ (2,106.0) 

        31005 ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների շենքային պայմանների 
բավարարում 

60.0 

          այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

          ՀՀ ոստիկանություն 60.0 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 60.0 

          ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 60.0 
          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 60.0 
           - Նախագծահետազոտական ծախսեր 60.0 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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