
                                                                                                               Հավելված N 2 
                                                                                                                    ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 

                                                                                                                  նոյեմբերի 26 -ի N 1845 - Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Գործառական դասիչը  Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և 
դասերի, բյուջետային ծրագրերի 
միջոցառումների,  բյուջետային 

հատկացումների գլխավոր 
կարգադրիչների անվանումները 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները 

(ավելացումները 
նշված են դրական 

նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

 բաժին  խումբ  դաս ծրագիր միջոցառում 
 տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - 
           այդ թվում`   
03         ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,  

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ 

           այդ թվում` 
 

  03       Դատական գործունեություն և 
իրավական պաշտպանություն 

12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ 

           այդ թվում` 
 

    02     Իրավական պաշտպանություն 12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ 

           այդ թվում` 
 

          ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ 
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           այդ թվում` 
 

      

1223   Միջազգային դատարաններում, 
միջազգային արբիտրաժներում և այլ 
միջազգային ատյաններում  ՀՀ-ի շահերի 
ներկայացում և պաշտպանություն, դրանց 
կողմից ընդունված վճիռների և 
որոշումների կատարման ապահովում 

12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ 

           այդ թվում` 
 

      

  12001 Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարանի վճիռների և որոշումների 
հիման վրա արդարացի ֆինանսական 
հատուցումների տրամադրում 

12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ 

      
     այդ թվում` ըստ կատարողների 

 

      
     ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 12,000 եվրոյին 

համարժեք դրամ 

      

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

      
     ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 12,000 եվրոյին 

համարժեք դրամ 

          

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ 

          
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 

12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ 

          

Կառավարման մարմինների 
գործունեության հետևանքով առաջացած 
վնասվածքների  կամ վնասների 
վերականգնում 

12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ 

          

 - Կառավարման մարմինների 
գործունեության հետևանքով առաջացած 
վնասվածքների  կամ վնասների 
վերականգնում 

12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ 
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 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 
ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 

(12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ) 

           այդ թվում` 
 

   01        ՀՀ կառավարության և համայնքների 
պահուստային ֆոնդ 

(12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ) 

           այդ թվում` 
 

     01      ՀՀ կառավարության պահուստային 
ֆոնդ 

(12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ) 

           այդ թվում` 
 

           ՀՀ կառավարություն (12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ) 

           այդ թվում` 
 

      
 1139    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (12,000 եվրոյին 

համարժեք դրամ) 
           այդ թվում` 

 

      

   11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

      

     ՀՀ կառավարություն (12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ) 

      

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

      

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ) 
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     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ) 

      

     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ) 

      

     Պահուստային միջոցներ (12,000 եվրոյին 
համարժեք դրամ) 

                               
 
                                        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                                            ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
                                                         ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                    Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 


		2020-11-27T16:13:47+0400




