
Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                        սեպտեմբերի 22-ի N 1479 - Ն որոշման 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.1.8 ԵՎ 9.1.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

      Աղյուսակ 9.1.8 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 

  

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
 1049   Ճանապարհային ցանցի բարելավում      
        
 Ծրագրի միջոցառումները      
        
 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ-

ների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ  
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 Նկարագրությունը  Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և 
կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և 
շահագործում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարու-
թյուն, մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Պարբերական պահպանման/ միջին նորոգման ենթակա ճանապարհների երկարությունը, կիլոմետր  - 39.1 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - 1,325,408.5 
        
        
 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ-

ների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ  
    

 Նկարագրությունը  Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և 
կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և 
շահագործում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն, մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (1,325,408.5) 
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      Աղյուսակ 9.1.59 
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 

  

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
 1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ      
    
 Ծրագրի միջոցառումները    
 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը               

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ 

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

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ կառավարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (1,325,408.5) 
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 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը               
(ավելացումները նշված 

են դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ 

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

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ կառավարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - 1,325,408.5 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                            ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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