
Հավելված N 3 
                            ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                  փետրվարի 23-ի N 224-Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ 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 փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով,  

իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 
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առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ                                                                     - - - - 
          այդ թվում՝     

01         
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                                                                    - - - - 

          այդ թվում՝     

  01       
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 
կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային 
հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ                                                                         

- - - - 

          այդ թվում՝     
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    02     Ֆինանսական և հարկաբյուջետային 
հարաբերություններ                    - - - - 

          այդ թվում՝     

           ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե - - - - 
      1023   Հարկային և մաքսային ծառայություններ                          - - - - 
          այդ թվում՝     

         31001 
 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
տեխնիկական հագեցվածության բարելավում - 17,332.0 17,332.0 17,332.0 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     

           ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե - 17,332.0 17,332.0 17,332.0 

          
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - 17,332.0 17,332.0 17,332.0 

           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ - 17,332.0 17,332.0 17,332.0 

           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - 17,332.0 17,332.0 17,332.0 
           ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - 17,332.0 17,332.0 17,332.0 
           - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ - 17,332.0 17,332.0 17,332.0 

        31003 
 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի շենքային 
ապահովվածության բարելավում - (17,332.0) (17,332.0) (17,332.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     

           ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե - (17,332.0) (17,332.0) (17,332.0) 

          
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - (17,332.0) (17,332.0) (17,332.0) 

           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ - (17,332.0) (17,332.0) (17,332.0) 
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           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - (17,332.0) (17,332.0) (17,332.0) 

           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (17,332.0) (17,332.0) (17,332.0) 
           - Շենքերի և շինությունների շինարարություն - (17,332.0) (17,332.0) (17,332.0) 

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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