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      (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 նվազեցումները՝ 
փակագծերում)  
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ - 
 այդ թվում`  

01  ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ - 
 այդ թվում`  

01  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - 
 այդ թվում`  
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 ՀՀ կառավարություն - 
 այդ թվում`  

1139  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - 
 այդ թվում`  

11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 12,067.0 
 այդ թվում` ըստ կատարողների  
 ՀՀ կառավարություն 12,067.0 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ 12,067.0 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 12,067.0 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 12,067.0 
 Պահուստային միջոցներ 12,067.0 

    11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (12,067.0) 
     այդ թվում` ըստ կատարողների  
     ՀՀ կառավարություն (12,067.0) 
     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ  

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (12,067.0) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (12,067.0) 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (12,067.0) 
     Պահուստային միջոցներ (12,067.0) 

03      ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ - 

 այդ թվում`  
01  Հասարակական կարգ և անվտանգություն - 

 այդ թվում`  
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03  Պետական պահպանություն - 
 այդ թվում`  
 ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն - 
 այդ թվում`  

1036  Պետական պահպանության ապահովում - 
 այդ թվում`  

11001  Պետական պահպանության ծառայություններ (45,567.0) 
 այդ թվում` ըստ կատարողների  
 ՀՀ պետական պահպանության ծառայություն (45,567.0) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ (45,567.0) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (45,567.0) 
 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (77,363.4) 
 Շարունակական ծախսեր (16,551.2) 
 - Էներգետիկ ծառայություններ (8,575.2) 
 - Կոմունալ ծառայություններ (830.0) 
 - Կապի ծառայություններ (6,246.0) 
 - Ապահովագրական ծախսեր (900.0) 
 Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր (100.0) 
 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր (100.0) 
 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (2,235.6) 
 - Տեղեկատվական ծառայություններ (1,235.6) 
 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (1,000.0) 
 Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում (600.0) 
 - Մասնագիտական ծառայություններ (600.0) 
 Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր) (9,944.0) 
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 - Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում (9,944.0) 
 Նյութեր (ապրանքներ) (47,932.7) 
 - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ (10,018.3) 
 - Տրանսպորտային նյութեր (36,665.1) 
 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր (1,249.3) 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 31,796.4 
 - Այլ ծախսեր 31,796.4 

 31001 ՊՊԾ տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության  
բարելավում 33,500.0 

 այդ թվում` ըստ կատարողների  
 ՀՀ պետական պահպանության ծառայություն 33,500.0 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ 33,500.0 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 33,500.0 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 33,500.0 
 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 33,500.0 
 - Տրանսպորտային սարքավորումներ 33,500.0 

31002  Պետական պահպանության ծառայության տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում 12,067.0 

 այդ թվում` ըստ կատարողների  
 ՀՀ պետական պահպանության ծառայություն 12,067.0 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  ԾԱԽՍԵՐ 12,067.0 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 12,067.0 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 12,067.0 
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 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 12,067.0 
 - Վարչական սարքավորումներ 12,067.0 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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