Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
սեպտեմբերի 24-ի N 1558-Ն որոշման
Աղյուսակ N 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.8 ԵՎ 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Աղյուսակ 9.8
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ծրագրի դասիչը

Ծրագրի անվանումը

1004
Ծրագրի միջոցառումները

Ոռոգման համակարգի առողջացում

Ծրագրի դասիչը`

1004

Միջոցառման դասիչը`
Միջոցառման անվանումը`

11011
Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ
իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և
ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման
դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(նվազեցումները նշված են
փակագծերում)
ինն ամիս
տարի

2

Նկարագրությունը`

Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ
իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և
ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման ծրագրի
համակարգում և ղեկավարում

Միջոցառման տեսակը`

Ծառայությունների մատուցում

Միջոցառումն իրականացնողի
անվանումը

ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե
Արդյունքի չափորոշիչներ

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

Ծրագրի դասիչը
1072

(108,431.0)

(220,476.3)

Ծրագրի անվանումը
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում

Ծրագրի միջոցառումները
Ծրագրի դասիչը`

1072

Միջոցառման դասիչը`

11009

Միջոցառման անվանումը`

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ
իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ
ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող
միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված
են դրական նշանով)
ինն ամիս

տարի

3

Նկարագրությունը`

Ջրային կոմիտեին և համակարգի ընկերություններին աջակցություն՝
գործառույթների իրականացման և անձնակազմի կարողությունների
զարգացման գործում

Միջոցառման տեսակը`

Ծառայությունների մատուցում

Միջոցառումն իրականացնողի
անվանումը

ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե
Արդյունքի չափորոշիչներ

Կառավարվող/վերահսկվող պայմանագրերի քանակ, հատ
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

1

1

108,431.0

220,476.3
Աղյուսակ 9.47

ՀՀ կառավարություն
ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ծրագրի դասիչը
1139

Ծրագրի անվանումը
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

Ծրագրի միջոցառումները
Ծրագրի դասիչը`

1139

Միջոցառման դասիչը`
Միջոցառման անվանումը`

11001
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված
են դրական նշանով)
ինն ամիս
տարի

4

Նկարագրությունը`

ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի,
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի
ֆինանսավորման ապահովում

Միջոցառման տեսակը`
Միջոցառումն իրականացնողի
անվանումը

Ծառայությունների մատուցում
ՀՀ կառավարություն

Արդյունքի չափորոշիչներ
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)
Ծրագրի դասիչը`

1139

Միջոցառման դասիչը`
Միջոցառման անվանումը`
Նկարագրությունը`

11001
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ
ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի,
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի
ֆինանսավորման ապահովում

Միջոցառման տեսակը`
Միջոցառումն իրականացնողի
անվանումը

Ծառայությունների մատուցում
ՀՀ կառավարություն

Արդյունքի չափորոշիչներ
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

18,071.8

36,746.0

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(նվազեցումները նշված են
փակագծերում)
ինն ամիս

տարի

(18,071.8)

(36,746.0)

5

Աղյուսակ N 2
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.1.26 ԵՎ 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Աղյուսակ 9.1.26
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե
ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ծրագրի դասիչը
1004

Ծրագրի անվանումը
Ոռոգման համակարգի առողջացում

Ծրագրի միջոցառումները
Ծրագրի դասիչը`

1004

Միջոցառման դասիչը`
Միջոցառման անվանումը`

11011
Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ
իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և
ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման
դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում
Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ
իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և
ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման ծրագրի
համակարգում և ղեկավարում

Նկարագրությունը`

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(նվազեցումները նշված են
փակագծերում)
ինն ամիս
տարի

6

Միջոցառման տեսակը`
Միջոցառումն
իրականացնողի անվանումը

Ծառայությունների մատուցում
ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե
Արդյունքի չափորոշիչներ

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

Ծրագրի դասիչը
1072

(108,431.0)

(220,476.3)

Ծրագրի անվանումը
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում

Ծրագրի միջոցառումները
Ծրագրի դասիչը`

1072

Միջոցառման դասիչը`
Միջոցառման անվանումը`

11009
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ
իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ
ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող
միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ

Նկարագրությունը`

Ջրային կոմիտեին և համակարգի ընկերություններին աջակցություն՝
գործառույթների իրականացման և անձնակազմի կարողությունների
զարգացման գործում
Ծառայությունների մատուցում
ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե

Միջոցառման տեսակը`
Միջոցառումն իրականացնողի
անվանումը

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված
են դրական նշանով)
ինն ամիս
տարի

7

Արդյունքի չափորոշիչներ
Կառավարվող/վերահսկվող պայմանագրերի քանակ, հատ
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

1

1

108,431.0

220,476.3

Աղյուսակ 9.1.58
ՀՀ կառավարություն
ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ծրագրի դասիչը
1139

Ծրագրի անվանումը
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

Ծրագրի միջոցառումները
Ծրագրի դասիչը`

1139

Միջոցառման դասիչը`
Միջոցառման անվանումը`
Նկարագրությունը`

11001
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ
ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի,
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի
ֆինանսավորման ապահովում

Միջոցառման տեսակը`

Ծառայությունների մատուցում

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված
են դրական նշանով)
ինն ամիս
տարի

8

Միջոցառումն իրականացնողի
անվանումը

ՀՀ կառավարություն

Արդյունքի չափորոշիչներ
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)
Ծրագրի դասիչը`

1139

Միջոցառման դասիչը`
Միջոցառման անվանումը`
Նկարագրությունը`

11001
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ
ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի,
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի
ֆինանսավորման ապահովում
Ծառայությունների մատուցում
ՀՀ կառավարություն

Միջոցառման տեսակը`
Միջոցառումն
իրականացնողի անվանումը

Արդյունքի չափորոշիչներ
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

18,071.8

36,746.0

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(նվազեցումները նշված են
փակագծերում)
ինն ամիս
տարի

(18,071.8)

(36,746.0)

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

24.09.2021

