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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 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) 
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 տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - 
           այդ թվում`  
01         ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,534.4) 
           այդ թվում`  
  03         Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ (1,534.4) 
           այդ թվում`  
    03       Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (1,534.4) 
           այդ թվում`   

           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (1,534.4) 
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           այդ թվում`  
      1156   Հայաստան- Սփյուռք գործակցության ծրագիր (1,534.4) 
          այդ թվում`  
        11013 Հայրենադարձության ինտեգրման կենտրոն (1,534.4) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների  

           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (1,534.4) 

      
     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (1,534.4) 

           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (1,534.4) 

          ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (1,534.4) 
            Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ (1,534.4) 
           - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ (1,534.4) 
09          ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 1,534.4 
           այդ թվում`  
  03        Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական կրթություն 
261.4 

           այդ թվում`  
    02      Միջին մասնագիտական կրթություն 261.4 
           այդ թվում`   
          ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 
261.4 

           այդ թվում`  
      1045    Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթություն 
261.4 

           այդ թվում`   
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  12005 Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատություններում սովորող սփյուռքահայ 
ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցում 

261.4 

           այդ թվում` ըստ կատարողների  

           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 261.4 

      

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 261.4 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 261.4 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 261.4 

        

   Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) 
կազմակերպություններին 

261.4 

        

   - Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող 
կազմակերպություններին 

261.4 

  04        Բարձրագույն կրթություն 1,273.0 
           այդ թվում`  
    01      Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 1,273.0 
           այդ թվում`  
          ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 
1,273.0 

           այդ թվում`  
      1111    Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

ծրագիր 
1,273.0 

           այդ թվում`  
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  12010 Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների 
ուսման վարձավճարի փոխհատուցում 

1,273.0 

           այդ թվում` ըստ կատարողների  

           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 1,273.0 

      

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 1,273.0 

           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,273.0 

           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 1,273.0 

        

   Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) 
կազմակերպություններին 

1,273.0 

        

   - Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող 
կազմակերպություններին 

1,273.0 

 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 - 
           այդ թվում`  
         11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 1,534.4 
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           այդ թվում` ըստ կատարողների  
           ՀՀ կառավարություն 1,534.4 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 1,534.4 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,534.4 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 1,534.4 
           Պահուստային միջոցներ 1,534.4 
         11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (1,534.4) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների  
           ՀՀ կառավարություն (1,534.4) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (1,534.4) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (1,534.4) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (1,534.4) 
           Պահուստային միջոցներ (1,534.4) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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