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            N77 - Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾ N 2-ՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Բաժին 

 

խումբ 

 

դաս 

Բյուջետային ծախսերի գործառական 
դասակարգման բաժինների, խմբերի և 

դասերի անվանումները 

Տարե 
կան 

Փոփոխ. 
+ / - Տարի 

01 1 1 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 
պետական կառավարում 95117,6 0,0 95117,6 

08 2 3 Մշակութային ծառայություններ 17950,0 +500,0 18450,0 

08 2 4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 3500,0 -500,0 3000,0 
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Տողի 
N 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների անվանումները 

 
 

Հոդ 
ված 

 

Տարե 
կան 

Փոփոխ. 
+ / - 

 
Տարի 

4212 Էներգետիկ ծառայություններ 4212 3800,0 +300,0 4100,0 

4213 Կոմունալ ծառայություններ 4213 4250,0 +100,0 4350,0 

4233 
Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման  
ծառայություններ 4233 200,0 -100,0 100,0 

4239 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 3300,0 -900,0 2400,0 

4251 Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ 
նորոգում և պահպանում 4252 1500,0 -150,0 1350,0 

4261 Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 4261 2047,3 +50,0 2097,3 
4267 Կենցաղային նյութեր 4267 1308,0 +700,0 2008,0 
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Բաժին  
խումբ 

 
դաս 

Բյուջետային ծախսերի գործառական 
դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ինչպես նաև  բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների անվանումները 

Հոդ 
ված 

 

Տարե 
կան 

Փոփոխ. 
+ / - 

 
 

տարի 

01 1 1 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 
կառավարում, որից  95117,6 0,0 95117,6 

   Էներգետիկ ծառայություններ 4212 1800,0 +300,0 2100,0 

   Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման  
ծառայություններ 4233 200,0 -100,0 100,0 

   Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 800,0 -400,0 400,0 

   Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ 
նորոգում և պահպանում 4252 1500,0 -150,0 1350,0 

   Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 4261 1500,0 +50,0 1550,0 
   Կենցաղային նյութեր 4267 100,0 +300,0 400,0 

08 2 3 Մշակութային ծառայություններ, որից  17950,0 +500,0 18450,0 
   Կոմունալ ծառայություններ 4213 100,0 +100,0 200,0 
   Կենցաղային նյութեր 4267 208,0 +400,0 608,0 

08 2 4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ, որից  3500,0 -500,0 3000,0 
   Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 2000,0 -500,0 1500,0 
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