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 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 փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում) 
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           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 
այդ թվում՝ 

                -                   -   

 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 
ՖՈՆԴԵՐ 

(53,922.1) (53,922.1) 

           այդ թվում`     
   01        ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (53,922.1) (53,922.1) 
           այդ թվում`     
     01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (53,922.1) (53,922.1) 
           այդ թվում`     
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           ՀՀ կառավարություն (53,922.1) (53,922.1) 
           այդ թվում`   
       1139    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (53,922.1) (53,922.1) 
           այդ թվում`   
         11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (53,922.1) (53,922.1) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ կառավարություն (53,922.1) (53,922.1) 
        

   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (53,922.1) (53,922.1) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (53,922.1) (53,922.1) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (53,922.1) (53,922.1) 
           - Պահուստային միջոցներ (53,922.1) (53,922.1) 
 02          ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 53,922.1 53,922.1 
           այդ թվում`     
   01        Ռազմական պաշտպանություն 53,922.1 53,922.1 
           այդ թվում`   
     01      Ռազմական պաշտպանություն 53,922.1 53,922.1 
           այդ թվում`   
           ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն 53,922.1 53,922.1 
       1169    ՀՀ պաշտպանության ապահովում 53,922.1 53,922.1 
        

12003 
 Ռազմական դրության ժամանակ ռազմատրանսպորտային պար-
տականություն ունեցող մարմիններին պատկանող տրանսպոր-
տային միջոցների ներգրավման ժամանակահատվածում տրանս-

53,922.1 53,922.1 
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պորտային միջոցներին հասցված նյութական վնասի դիմաց ֆիզի-
կական և իրավաբանական անձանց համարժեք փոխհատուցման 
տրամադրում 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն        53,922.1         53,922.1  
        

   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ        53,922.1         53,922.1  
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ        53,922.1         53,922.1  
          ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ        53,922.1         53,922.1  
        

   Կառավարական մարմինների գործունեության հետևանքով 
առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում 

       53,922.1         53,922.1  

        
   - Կառավարական մարմինների գործունեության հետևանքով 

առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում 
       53,922.1         53,922.1  

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                      ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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