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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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          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ                                                -      

          այդ թվում՝    
 

04 
         ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2,474.3 
         այդ թվում`   

 01        Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի 
գծով հարաբերություններ 

2,474.3 

       այդ թվում`   



 2

 01      Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային  
հարաբերություններ 

2,474.3 

     այդ թվում`   
     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 2,474.3 
     այդ թվում`   
1058 

  
 Էկոնոմիկայի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, 
ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ                                         2,474.3  

այդ թվում՝   

31002 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության շենքային պայմանների բարելավում 2,474.3 
 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 2,474.3 

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 2,474.3 

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 2,474.3 

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 2,474.3 

 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 2,474.3 
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 2,474.3 

1224 
  

 Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր                                                  -    

այդ թվում՝   

12005 Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման  
24-րդ միջոցառման շրջանակներում իրականացվող աջակցության 
տրամադրում 

(65,620.0) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (65,620.0) 
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 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (65,620.0) 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (65,620.0) 

 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (65,620.0) 

 Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին (65,620.0) 
 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (65,620.0) 

12007 Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման  
24-րդ միջոցառման շրջանակներում Վայոց ձորի մարզից մթերվող 
խաղողի գնի մի մասի  սուբսիդավորման տրամադրում 

65,620.0 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 65,620.0 

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 65,620.0 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 65,620.0 

 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 65,620.0 

 Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 65,620.0 
 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական 
կազմակերպություններին 

65,620.0 

07          ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ                                        (2,474.3) 
       այդ թվում`   

04      Հանրային առողջապահական ծառայություններ                                        (2,474.3) 
     այդ թվում`   

01   Հանրային առողջապահական ծառայություններ                                        (2,474.3) 
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   այդ թվում`   
   ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն                                        (2,474.3) 

  այդ թվում՝   
      1230   Ռազմական դրության պայմաններում քաղաքացիների կյանքի ու 

անվտանգության ապահովման և արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր 

                                       (2,474.3) 

      այդ թվում՝   
      

11001 Ռազմական դրության պայմաններում առողջական խնդիրներով 
տարհանված անձանց կեցության ապահովում  (2,474.3) 

         այդ թվում` ըստ կատարողների   
       ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (2,474.3) 
       այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
  

       ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (2,474.3) 
       ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (2,474.3) 
       ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (2,474.3) 
       Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (2,474.3) 
       - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (2,474.3) 

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                                                  -    
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 1139  11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ                                       68,094.3  

 այդ թվում` ըստ կատարողների   
 ՀՀ կառավարություն                                       68,094.3  
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ                                       68,094.3  
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                                       68,094.3  
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ                                       68,094.3  
 Պահուստային միջոցներ                                       68,094.3  

 1139  11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ                                      (68,094.3) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   
 ՀՀ կառավարություն                                      (68,094.3) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ                                      (68,094.3) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                                      (68,094.3) 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ                                      (68,094.3) 
 Պահուստային միջոցներ                                      (68,094.3) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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