Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
հոկտեմբերի 28-ի N 1770 - Ն որոշման
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միջոցառումը

ծրագիրը

դասը

Ծրագրային
դասիչը

խումբը

Գործառական
դասիչը

բաժինը

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

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,
խմբերի և դասերի, բյուջետային հատկացումների գլխավոր
կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և միջոցառումները
կատարող պետական մարմինների անվանումները

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝
փակագծերում)

տարի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
այդ թվում`

0.0
54,814.4

Փրկարար ծառայություն

54,814.4

այդ թվում`
01

Փրկարար ծառայություն
այդ թվում՝

54,814.4

2

1112

Արտակարգ իրավիճակների բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ

54,814.4

այդ թվում`
11001

Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում քաղաքականության
մշակում, խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում և
մոնիթորինգի իրականացում
այդ թվում` ըստ կատարողների

54,814.4

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

54,814.4

այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ

54,814.4

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

28,500.0

- Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

23,800.0

- Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ
վճարներ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
Շարունակական ծախսեր
- Էներգետիկ ծառայություններ
- Կոմունալ ծառայություններ

54,814.4

4,700.0
25,399.4
14,783.4
12,470.7
529.7

- Կապի ծառայություններ

1,783.0

Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր

2,200.0

- Ներքին գործուղումներ

2,200.0

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

6,900.0

- Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

700.0

3

- Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և
պահպանում
Նյութեր (ապրանքներ)
- Տրանսպորտային նյութեր

09
01
1107
11001

1,516.0
1,255.0

- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

261.0

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

915.0

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման
տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց
նկատմամբ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
այդ թվում`

04

6,200.0

915.0
(54,814.4)

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)
այդ թվում`

(54,814.4)

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(54,814.4)

այդ թվում`
Ռազմավարական նշանակության պաշարների կառավարում
այդ թվում`
Պետական ռեզերվների պահպանում

(54,814.4)
(54,814.4)

այդ թվում` ըստ կատարողների
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածներ

(54,814.4)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

(54,814.4)
(54,814.4)
(54,814.4)

4

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ
մակարդակներին
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ
առևտրային կազմակերպություններին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

(54,814.4)
(54,814.4)

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

28.10.2021

