
   Հավելված N 2 
                    ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                    դեկտեմբերի 16-ի N  2067 - 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 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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տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 
           այդ թվում`  
07          ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (17,100.6) 

           այդ թվում`  
  01        Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ (17,100.6) 
           այդ թվում`  
    01      Դեղագործական ապրանքներ (17,100.6) 
           այդ թվում`  
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           ՀՀ  արդարադատության նախարարություն (17,100.6) 
           այդ թվում`  
      1120   Քրեակատարողական ծառայություններ (17,100.6) 

           այդ թվում`  
        11004  Դեղորայքով ապահովում կալանավայրերում պահվող 

ազատազրկվածներին (17,100.6) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների  
          ՀՀ արդարադատության նախարարություն (17,100.6) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (17,100.6) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (17,100.6) 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (17,100.6) 
           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին (17,100.6) 
           - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին 
(17,100.6) 

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 3,000.0 

       այդ թվում`  
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      11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 3,000.0 
       այդ թվում` ըստ կատարողների  
       ՀՀ կառավարություն 3,000.0 
       այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ  

       ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 3,000.0 
       ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 3,000.0 
       ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 3,000.0 
       Պահուստային միջոցներ 3,000.0 
      1139 

  
 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (3,000.0) 

       այդ թվում`  
      11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (3,000.0) 
       այդ թվում` ըստ կատարողների  
       ՀՀ կառավարություն (3,000.0) 
       այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
 

       ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (3,000.0) 
       ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (3,000.0) 
       ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (3,000.0) 
       Պահուստային միջոցներ (3,000.0) 
03 

  
  

     ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 7,000.0 

           այդ թվում`  
  03        Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն 4,000.0 
           այդ թվում`  
    02      Իրավական պաշտպանություն 4,000.0 
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           այդ թվում`  
           ՀՀ  արդարադատության նախարարություն 4,000.0 
           այդ թվում`  
      1093    Դատական և հանրային պաշտպանություն 4,000.0 
           այդ թվում`  
        11002  Սնանկության գործերով կառավարչական ծառայությունների ձեռքբերում 4,000.0 
           այդ թվում` ըստ կատարողների  
          ՀՀ արդարադատության նախարարություն 4,000.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ  

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 4,000.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 4,000.0 
           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 4,000.0 
           Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ 

(բյուջեից) 
4,000.0 

           - Այլ նպաստներ բյուջեից 4,000.0 
  05        Կալանավայրեր 3,000.0 
           այդ թվում`  
    01      Կալանավայրեր 3,000.0 
           այդ թվում`  
           ՀՀ  արդարադատության նախարարություն 3,000.0 
           այդ թվում`  
      1120    Քրեակատարողական ծառայություններ 3,000.0 
           այդ թվում`  
        32001 Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի կարողությունների զարգացում 

և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում 
2,200.0 
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           այդ թվում` ըստ կատարողների  
           ՀՀ  արդարադատության նախարարություն 2,200.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 2,200.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 2,200.0 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 2,200.0 
           Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 2,200.0 
           - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին 
2,200.0 

        32002 Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի շենքային պայմանների 
ապահովում 800.0 

           այդ թվում` ըստ կատարողների  
           ՀՀ  արդարադատության նախարարություն 800.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 800.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 800.0 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 800.0 
           Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 800.0 
           - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին 800.0 

09         ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 10,100.6 
           այդ թվում`  

  05        Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն 10,100.6 
           այդ թվում`  
    02      Լրացուցիչ կրթություն 10,100.6 
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           այդ թվում`  
           ՀՀ  արդարադատության նախարարություն 10,100.6 
           այդ թվում`  
      1149 

   Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների վերապատրաստում և 
հատուկ ուսուցում 10,100.6 

           այդ թվում`  
        12001  Մասնագիտական վերապատրաստում անցնող ունկնդիրներին 

կրթաթոշակի տրամադրում 
10,100.6 

           այդ թվում` ըստ կատարողների  
           ՀՀ  արդարադատության նախարարություն 10,100.6 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 10,100.6 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 10,100.6 
           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 10,100.6 
           Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ 

(բյուջեից) 10,100.6 

           - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից 10,100.6 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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