
      Հավելված N 2 
                               ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

         
   

    
(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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 առաջին 
կիսամյակ 

 ինն ամիս  տարի 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - - - 
      այդ թվում`    

03      ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ - - - 

      այդ թվում`    
 01     Հասարակական կարգ և անվտանգություն - - - 
      այդ թվում`    
  02    Ազգային անվտանգություն - - - 
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      այդ թվում`    
   1138   Ազգային անվտանգություն - -  
      այդ թվում`    
     ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն - - - 

    11001 

 Հետախուզական, հակահետախուզական, ռազմական 
հակահետախուզության, հանցագործությունների դեմ 
պայքարի  և պետական սահմանի պահպանության 
գործունեության կազմակերպում 

(509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 

      այդ թվում` ըստ կատարողների    
      ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 

      այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներ 

   

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
     Նյութեր (Ապրանքներ) (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
      - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
    31002  Ազգային անվտանգության համակարգի շենքային 

ապահովվածության բարելավում 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 

      այդ թվում` ըստ կատարողների    
      ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 

      այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներ 

   

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 

      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 

509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 

      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 
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      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 
      - Շենքերի և շինությունների շինարարություն 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 

11      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ - - - 

      այդ թվում`    

 01     ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային 
ֆոնդ - - - 

      այդ թվում`    
  01    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - - 
      այդ թվում`    
   1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - - 
      այդ թվում`    
      ՀՀ կառավարություն - - - 
    11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 
      այդ թվում` ըստ կատարողների    
      ՀՀ կառավարություն 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 

      այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածներ 

   

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 
      Պահուստային միջոցներ 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 
    11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
      այդ թվում` ըստ կատարողների    
      ՀՀ կառավարություն (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
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      այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտա-
կան դասակարգման հոդվածներ 

   

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
      Պահուստային միջոցներ (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ                 


		2022-06-10T09:14:52+0400




