
Հավելված N 4 
                         ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                     դեկտեմբերի 2-ի N 1980 - Ն որոշման 

 

 

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 փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 
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      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 
11 

1 

1   

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 13,957.4 

 

 այդ թվում`  
 ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 13,957.4 

 
 այդ թվում`  
 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 13,957.4 
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 այդ թվում`  
 ՀՀ կառավարության  13,957.4 
 այդ թվում`  

1139 

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 13,957.4 
 այդ թվում`  

11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 30,085.5 

 

 այդ թվում` ըստ կատարողների  
 ՀՀ կառավարություն 30,085.5 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 30,085.5 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 30,085.5 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 30,085.5 
  - Պահուստային միջոցներ 30,085.5 

    11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (16,128.1) 
      այդ թվում` ըստ կատարողների  
      ՀՀ կառավարություն (16,128.1) 

      այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (16,128.1) 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (16,128.1) 
      ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (16,128.1) 
       - Պահուստային միջոցներ (16,128.1) 

05 
 

   
 ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (13,957.4) 

  այդ թվում`  
 06  Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն  (այլ դասերին չպատկանող) (13,957.4) 
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   այդ թվում`  
  01  Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն  (այլ դասերին չպատկանող) (13,957.4) 
    այդ թվում`  
    ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն (13,957.4) 
    այդ թվում`  

   1071 
 Շրջակա միջավայրի ոլորտում պետական քաղաքականության 
մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ (13,957.4) 

    

11001 

 Շրջակա միջավայրի ոլորտում քաղաքականության մշակում, 
ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ (30,085.5) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների  
     ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն (30,085.5) 

    
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (30,085.5) 

     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (30,085.5) 

     ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (28,566.5) 

     Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ (28,566.5) 

     - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ (8,960.0) 
     - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ (19,606.5) 
     ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (1,519.0) 
     Նյութեր (ապրանքներ) (1,519.0) 
     - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ (500.8) 
     - Տրանսպորտային նյութեր (1,018.3) 

    
31001 

 ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության տեխնիկական 
կարողությունների ընդլայնում 16,128.1 

     այդ թվում` ըստ կատարողների  
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     ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 16,128.1 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 16,128.1 
     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 16,128.1 
     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 16,128.1 
     ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 16,128.1 
     - Վարչական սարքավորումներ 16,128.1 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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