
     Հավելված N 1 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                        սեպտեմբերի 16-ի N 1414 - Ն որոշման 
 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
OՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5  ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 1  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

 ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

     
   (հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի 
և միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 
     ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - 
  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (3,992.9) (5,323.9) 

1213   Ծրագրի անվանումը` (3,992.9) (5,323.9) 
Տեսչական վերահսկողության ծրագիր     
Ծրագրի նպատակը`     
Տեսչական վերահսկողության ապահովում     
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`     
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Տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանության 
գնահատում և պահանջների պահպանում   

  
 Ծրագրի միջոցառումներ 

  11006 Միջոցառման անվանումը` (3,992.9) (5,323.9) 
Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում 
վերահսկողության ծառայություններ   

  
Միջոցառման նկարագրությունը`     
Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության, 
տրանսպորտի, էներգետիկայի, պետական և տեղական նշանակության 
գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների և հողօգտա-
գործման բնագավառներում վերահսկողության իրականացում 

  

  
Միջոցառման տեսակը     
Ծառայությունների մատուցում     

   ՀՀ  շրջակա միջավայրի նախարարություն (7,056.7) (9,409.1) 

1016   Ծրագրի անվանումը` (7,056.7) (9,409.1) 
    Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մոնիթորինգ     
    Ծրագրի նպատակը`     
    Նպաստել շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների 

(բացառությամբ օգտակար հանածոների) պահպանությանը 
    

    Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`     
    Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության 

հրապարակում 
    

 Ծրագրի միջոցառումներ 
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  11004 Միջոցառման անվանումը` (7,056.7) (9,409.1) 
    Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և 

տեղեկատվության ապահովում     

    Միջոցառման նկարագրությունը`     
    Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի 

տեղեկատվության տրամադրման  աշխատանքներ 
    

    Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     

  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  11,049.6 14,733.0 
1112   Ծրագրի անվանումը` 11,049.6 14,733.0 

Արտակարգ իրավիճակների բնագավառի պետական քաղաքականության 
մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ     
Ծրագրի նպատակը` 

    
Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում պետական արդյունավետ 
քաղաքականության մշակման և իրականացման ապահովում     
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`     
Արտակարգ իրավիճակների  քաղաքականության իրագործմանն 
ուղղված ծրագրերի ազդեցության և արդյունավետության բարելավում     

 Ծրագրի միջոցառումներ 

  11001 Միջոցառման անվանումը` 11,049.6 14,733.0 
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    Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում քաղաքականության 
մշակում, խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում և 
մոնիթորինգի իրականացում 

    

    Միջոցառման նկարագրությունը`     

    Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում քաղաքականության 
մշակում, խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում և 
մոնիթորինգի իրականացում 

    

    Միջոցառման տեսակը     
    Ծառայությունների մատուցում     

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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