
Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                       սեպտեմբերի 30-ի N 1620 - Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ NN 9 ԵՎ 9.1 
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ NN 9.28, 9.47 ԵՎ 9.1.33, 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
   

ՀՀ ոստիկանություն 
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  

1158 Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված միջոցառումներ, 
մոնիտորինգ և վերահսկողություն 

  
 Ծրագրի միջոցառումները    
 Ծրագրի դասիչը`   1158  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                                                  

(ծախսերի նվազեցումները 
նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   11001   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, 

կենտրոնացված միջոցառումների, մոնիտորինգի և վերահսկողության 
իրականացում  

  

 Նկարագրությունը`   Ոստիկանության մարմինների աշխատանքների պլանավորում, համա-
կարգում, ծրագրային միջոցառումների մշակում և  իրականացում, 
միջգերատեսչական և միջազգային համագործակցության ապահովում, 
համընդհանուր և ոլորտային աշխատանքների իրականացում, 
մոնիտորինգ և հսկողություն  
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 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում    
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝ 

 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, ՀՀ ոստիկանության 
կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն  

  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
սահմանված չէ   
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (55,467.6) 
  
 Ծրագրի դասիչը`   1158  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                                                  

(ծախսերի նվազեցումները 
նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   11004   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Պետական պահպանության ծառայություններ մատուցող՝ ՀՀ 

ոստիկանության ստորաբաժանումների կարիքի բավարարում  
  

 Նկարագրությունը`   ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանության ծառայության և այլ 
ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայով ապահովում  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում    
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը` 

 ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչություն 
և ոստիկանության  զորքեր  

  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
սահմանված չէ   
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (3,240.6) 
  
 Ծրագրի դասիչը`   1158  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                                                  

(ծախսերի նվազեցումները 
նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   11005   տարի  
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 Միջոցառման անվանումը`   Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում և  
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելում  

  

 Նկարագրությունը`   Ճանապարհային երթևեկության կարգավորում, անվտանգության 
ապահովում, ճանապարհապարեկային ծառայության իրականացում, 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և տվյալ 
բնագավառում վարչական իրավախախտումների պետական 
հաշվառում, վարորդական վկայականների տրամադրում  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում    
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը`  

 ՀՀ ճանապարհային ոստիկանություն    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
սահմանված չէ   

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (20,203.0) 
  
 Ծրագրի դասիչը`   1158  

Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                   
(ծախսերի ավելացումները 
նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`   11010  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Հասարակական կարգի պահպանություն, անվտանգության 

ապահովում և հանցագործությունների դեմ պայքար  
  

 Նկարագրությունը`   Հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական 
անվտանգության ապահովման, հանցագործությունների և այլ 
իրավախախտումների նախականխման, կանխման, խափանման, 
հայտնաբերման և բացահայտման ծառայություններ  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում    
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 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը` 

 ՀՀ ոստիկանության Երևանի և մարզային վարչություններ, ՀՀ 
ոստիկանության  զորքեր  

  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
սահմանված չէ   
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  39,098.9 

  
 Ծրագրի դասիչը`   1158  Ցուցանիշների 

փոփոխությունները                                                                                                                  
(ծախսերի ավելացումները 

նշված են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   31001   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   ՀՀ ոստիկանության կարիքի բավարարում     
 Նկարագրությունը`   ՀՀ ոստիկանության  նյութատեխնիկական բազայով ապահովում    
 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ  
  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը`  

 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, ՀՀ ոստիկանության 
կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր 
վարչություն  

  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Ավտոմեքենաների քանակը (հատ)  4 
Համակարգչային սարքավորումների քանակը (հատ) 8 
 Գրասենյակային գույքի միավոր քանակը (հատ)  (76) 
 Ցանցային սերվերների քանակը (հատ)  1 
 Այլ սարքավորումների քանակը (հատ)  (227) 
 Սարքավորումների ծառայության կանխատեսվող միջին ժամկետը (տարի)  4.5 
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 Ավտոմեքենաների ծառայության կանխատեսվող միջին ժամկետը (տարի)  8 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  57,947.8 
 Ծրագրի դասիչը`   1158  Ցուցանիշների 

փոփոխությունները                                                                                                                  
(ծախսերի ավելացումները 
նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`   31002   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Պետական պահպանության ծառայություններ մատուցող՝ ՀՀ 

ոստիկանության ստորաբաժանումների կարիքի բավարարում  
  

 Նկարագրությունը`   ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանության ծառայության և այլ 
ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայով ապահովում  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը`  

 ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչություն 
և ոստիկանության  զորքեր  

  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Այլ սարքավորումների քանակը (հատ)  21 
 Սարքավորումների ծառայության կանխատեսվող միջին ժամկետը (տարի)  4.5 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  3,688.0 

  
 Ծրագրի դասիչը`   1158  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                                                  

(ծախսերի նվազեցումները 
նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   31003   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» 

ծառայության կարիքի բավարարում  
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 Նկարագրությունը`   ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության և այլ 
ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայով ապահովում  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

 ՀՀ ճանապարհային ոստիկանություն    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (19,777.5) 
      
 Ծրագրի դասիչը`   1158  

Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                                                        
(ծախսերի նվազեցումները 
նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   31004   տարի  

 Միջոցառման անվանումը`   ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության 
տեխնիկական կարիքի բավարարում  

  

 Նկարագրությունը`   ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության և այլ 
ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայով ապահովում  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

 ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
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 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,106.0) 
  

 Ծրագրի դասիչը`  1158 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունները                                                                                                                  

(ծախսերի ավելացումները 
բերված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  31005 տարի  

 Միջոցառման անվանումը`  ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների շենքային պայմանների 
բավարարում 

  

 Նկարագրությունը`  
ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների վարչական շենքերի 
հիմնանորոգում, շինարարություն 

  

 Միջոցառման տեսակը`  
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ 

  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը` Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն   

 Արդյունքի չափորոշիչներ    

Նախագծահետազոտական փաստաթղթերի թիվը (հատ) 1 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  60.0 

 
 
 

                          ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                            ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                                        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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