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                         ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
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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 հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, 
միջոցառումների և միջոցառումները կատարող պետական մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում)   
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 տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 0.0 
          այդ թվում՝  

      
    

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 0.0 

08     

  

 
 
 
 
 
 

 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (30,320.4) 
 այդ թվում`  

02  Մշակութային ծառայություններ (30,320.4) 
 այդ թվում`  

05 Արվեստ (30,729.6) 
 այդ թվում`  
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ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (30,729.6) 
 այդ թվում`  

1168 Արվեստների ծրագիր (30,729.6) 

   այդ թվում`  

12001  «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց պատվովճար (30,729.6) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական 
սոցիալական ծառայություն (30,729.6) 

այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (30,729.6) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (30,729.6) 
 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (30,729.6) 
 Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ 
(բյուջեից) (30,729.6) 

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից (30,729.6) 
06   

  

 Կինեմատոգրաֆիայի ծրագիր 20,000.0 
 այդ թվում`  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 20,000.0 
 այդ թվում`  

1056 Արվեստների ծրագիր 20,000.0 

   այդ թվում`  

32002 Կինեմատոգրաֆիայի ոլորտի կազմակերպությունների գույքով ապահովում 20,000.0 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 20,000.0 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 20,000.0 
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ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 20,000.0 
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 20,000.0 
Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 20,000.0 
 - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 20,000.0 

07   

  

 Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և 
պահպանում (19,590.8) 

 այդ թվում`  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (19,590.8) 
 այդ թվում`  

1075 Մշակութային ժառանգության ծրագիր (19,590.8) 
   այդ թվում`  

21001  Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և վերականգնում (1,298.9) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարություն (1,298.9) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (1,298.9) 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 5,000.0 
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 5,000.0 
Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 5,000.0 
 - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 5,000.0 

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (6,298.9) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (6,298.9) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (6,298.9) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (6,298.9) 
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21004 

Արձանների պատրաստման, նորոգման, վերականգնման և տեղադրման 
աշխատանքներ (18,291.9) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարություն (18,291.9) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (18,291.9) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (18,291.9) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (18,291.9) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (18,291.9) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (18,291.9) 

09     
  

   ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 30,320.4 
   այդ թվում`  

04   

 

 
 Բարձրագույն կրթություն (8,690.7) 
 այդ թվում`  

01  Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (8,690.7) 
 այդ թվում`  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (8,690.70) 
այդ թվում՝  

1111  Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ծրագիր (8,690.7) 

   այդ թվում`  

12004 
 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական 
նպաստների տրամադրում (8,690.7) 

   այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (8,690.7) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (8,690.7) 
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 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (8,690.7) 
 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (8,690.7) 
 Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ 
(բյուջեից) 

(8,690.7) 

 - Այլ նպաստներ բյուջեից (8,690.7) 
01   

  

  Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն (83,438.9) 
 այդ թվում`  

02 Տարրական ընդհանուր կրթություն (83,438.9) 
 այդ թվում`  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (83,438.90) 
այդ թվում՝  

1146 Հանրակրթության ծրագիր  (83,438.9) 

   այդ թվում`  

11001  Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն (83,438.9) 
   այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (83,438.9) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (83,438.9) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (83,438.9) 
 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (83,438.9) 
 Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին (83,438.9) 
 - Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին (83,438.9) 

05   

  

  Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն 3,596.0 
 այդ թվում`  

01 Արտադպրոցական դաստիարակություն 3,596.0 
 այդ թվում`  
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ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 3,596.00 
այդ թվում՝  

1148 Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր 3,596.0 

   այդ թվում`  

32005 

Արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող 
կազմակերպությունների շենքային պայմանների բարելավում 3,596.0 

   այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 3,596.0 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 3,596.0 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 3,596.0 
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 3,596.0 
Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 3,596.0 
 - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 3,596.0 

06   

  

  Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 118,854.0 
 այդ թվում`  

 01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 118,854.0 
 այդ թվում`  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 118,854.02 
այդ թվում՝  

1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն (57,018.4) 

   այդ թվում`  

32001 

 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շենքային 
պայմանների բարելավում 

(57,018.4) 
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 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 56,660.6 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 56,660.6 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 56,660.6 
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 56,660.6 
Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 56,660.6 
 - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 56,660.6 

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (113,679.0) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (113,679.0) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (113,679.0) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (113,679.0) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (113,679.0) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (113,679.0) 

1146 Հանրակրթության ծրագիր  (323,090.2) 

   այդ թվում`  

11016 

 Կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով և 
ուսումնական գրականությամբ ապահովում (19,239.4) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (19,239.4) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (19,239.4) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (19,239.4) 
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 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (19,239.4) 
 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (19,239.4) 
 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (19,239.4) 

12010  «Մոդուլային» տիպի մանկապարտեզների շենքային ապահովում (303,850.8) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (303,850.8) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (303,850.8) 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (303,850.8) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (303,850.8) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (300,050.8) 
-Շենքերի և շինությունների շինարարություն (300,050.8) 
 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (3,800.0) 
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր (3,800.0) 

1163 Մասսայական սպորտ 142,460.7 

12001 

 այդ թվում`  

Աջակցություն համայնքներին մարզական հաստատությունների շենքային 
պայմանների բարելավման համար (1,218.3) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (1,218.3) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (1,218.3) 
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (1,218.3) 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (1,218.3) 
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,218.3) 
-Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,218.3) 
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32001 Մարզական օբյեկտների շինարարություն 143,679.0 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 143,679.0 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 143,679.0 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 143,679.0 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 143,679.0 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 143,679.0 
-Շենքերի և շինությունների շինարարություն 143,679.0 

1183 Ապահով դպրոց 399,422.8 
   այդ թվում`  

32002 
Կրթական օբյեկտների շենքային ապահովվածության բարելավում 
Կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում 

99,365.4 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 99,365.4 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 99,365.4 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 99,365.4 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 99,365.4 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 99,365.4 
-Շենքերի և շինությունների շինարարություն 99,365.4 

32003 

 Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների  
մոդուլային շենքերի կառուցում 275,700.0 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 275,700.0 
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այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 275,700.0 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 275,700.0 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 275,700.0 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 275,700.0 
-Շենքերի և շինությունների շինարարություն 275,700.0 

32004 

Ավագ մակարդակի կրթություն իրականացնող ուսումնական 
հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում 24,357.4 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 24,357.4 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 24,357.4 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 36,375.5 
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 36,375.5 
Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 36,375.5 
 - Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 15,006.1 

 - Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ 21,369.4 
 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (12,018.1) 
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (12,018.1) 
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (12,018.1) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (12,018.1) 

1192 Կրթության որակի ապահովում (42,920.9) 

   այդ թվում`  
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11010 

Ատեստավորման նոր համակարգի ներդրում՝ ուղղված ուսուցիչների որակի 
բարձրացմանը (42,920.9) 

  

 այդ թվում` ըստ կատարողների  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (42,920.9) 
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (42,920.9) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (42,920.9) 
 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (42,920.9) 
 Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին (42,920.9) 
 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին (42,920.9) 

      
 

 
 

 

          ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 0.0 
 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 0.0 

 այդ թվում`  

 01  ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 0.0 
 այդ թվում`  

 01  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0.0 
 այդ թվում`  

 ՀՀ կառավարություն 0.0 
 այդ թվում`  

 1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0.0 

   այդ թվում`  

11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 119,365.4 
   այդ թվում` ըստ կատարողների  

 ՀՀ կառավարություն 119,365.4 
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 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 119,365.4 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 119,365.4 
 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 119,365.4 
 Պահուստային միջոցներ 119,365.4 

 11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (119,365.4) 
   այդ թվում` ըստ կատարողների  

 ՀՀ կառավարություն (119,365.4) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (119,365.4) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (119,365.4) 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (119,365.4) 
 Պահուստային միջոցներ (119,365.4) 

 

 

                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                    ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                            ՂԵԿԱՎԱՐ                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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