
       Հավելված N 3 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                       սեպտեմբերի 24-ի N  1559  - Ն  որոշման 
 

 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020  

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 
  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
    (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված 

են դրական նշանով, իսկ նվազե-
ցումները՝ փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս  տարի 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4,100,000.0 4,100,000.0 

   ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 2,556,656.8 1,684,853.0 

1004    Ծրագրի անվանումը 2,735,749.3 2,406,313.0 
     Ոռոգման համակարգի առողջացում   
     Ծրագրի նպատակը   
     Ոռոգման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովում     
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Ոռոգման ջրի մատակարարման արդյունավետության և հասանելիության 

բարելավում՝ կորուստների կրճատում 
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 Ծրագրի միջոցառումներ 
  12001  Միջոցառման անվանումը 2,735,749.3 2,735,749.3 
     Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը     
     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Աջակցություն ոռոգման համակարգի ընկերությունների ֆինանսական 

կենսունակության բարելավման նպատակով իրականացվող միջոցառումներին 
    

     Միջոցառման տեսակը     
    Տրանսֆերտների տրամադրում     
   12002  Միջոցառման անվանումը - (329,436.3) 

     Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան 
գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր 
գյուղի վերաբնակեցման համար   ենթակառուցվածքների և բնակելի տների 
կառուցում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան 

գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագիր 
    

     Միջոցառման տեսակը     
    Տրանսֆերտների տրամադրում     
 1070    Ծրագրի անվանումը (127,102.5) (669,470.0) 
     Աջակցություն փախստականների ինտեգրմանը     
     Ծրագրի նպատակը     
     Փախստականների ինտեգրում հասարակություն     
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Փախստականներին մատուցվող ծառայությունների ընդգրկման և ծառայու-

թյունների շրջանակի ընդլայնում 
    

 Ծրագրի միջոցառումներ 
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   12003  Միջոցառման անվանումը (127,102.5) (669,470.0) 
     1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած և Հայաստանի 

Հանրապետությունում ապաստանած փախստական ընտանիքների 
բնակարանային ապահովում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած և Հայաստանի 

Հանրապետությունում ապաստանած բնակության վայր չունեցող 
փախստական ընտանիքներին բնակարանային ապահովման աջակցություն 

    

     Միջոցառման տեսակը     
    Տրանսֆերտների տրամադրում     
 1072    Ծրագրի անվանումը (51,990.0) (51,990.0) 
     Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում     
     Ծրագրի նպատակը     
     Ջրամատակարարման ծառայությունների հասանելիության և 

մատչելիության ապահովում 
    

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավում, 

կորուստների կրճատում 
    

 Ծրագրի միջոցառումներ 

   31004  Միջոցառման անվանումը (51,990.0) (51,990.0) 
     Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ 

իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթա-
կառուցվածքների հիմնանորոգում 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
     Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ     
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     Միջոցառման տեսակը     
    Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ 
    

     ՀՀ կառավարություն 1,543,343.2  2,415,147.0  

 1139    Ծրագրի անվանումը 1,543,343.2  2,415,147.0  
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     
     Ծրագրի նպատակը     
     Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև բյուջետային 

երաշխիքների ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման ապահովում 
    

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետության և 

թափանցիկության ապահովում 
    

 Ծրագրի միջոցառումներ 
   11001  Միջոցառման անվանումը (2,556,656.8) (1,684,853.0) 
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     
     Միջոցառման նկարագրությունը     
     ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ 

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

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
   11001  Միջոցառման անվանումը 4,100,000.0  4,100,000.0  
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     
     Միջոցառման նկարագրությունը     
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     ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ 
պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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