
      Հավելված N 1 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                            հունիսի 30-ի N 1004 - Ն  որոշման 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2022  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՄԱՍԻՆ»   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 ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

        (հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը 
 Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, 

 ծրագրերի և միջոցառումների անվանումները 

 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում)  

ծրագիրը միջոցառումը առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 
    այդ թվում՝       
  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  - - - 

1070    Ծրագրի անվանումը       
     Աջակցություն փախստականների ինտեգրմանը - (15,581.0) (15,581.0) 
     Ծրագրի նպատակը       
     Փախստականների ինտեգրում հասարակություն       
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը       
     Փախստականներին մատուցվող ծառայությունների ընդգրկման և 

ծառայությունների շրջանակի ընդլայնում       
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     Ծրագրի միջոցառումներ       
  12003  Միջոցառման անվանումը       
  

  

 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթված և Հայաստանի 
Հանրապետությունում ապաստանած փախստական ընտանիքների 
բնակարանային ապահովում 

- (15,581.0) (15,581.0) 

     Միջոցառման նկարագրությունը       
  

  
 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթված և Հայաստանի 
Հանրապետությունում ապաստանած բնակության վայր չունեցող փախստա-
կան ընտանիքներին բնակարանային ապահովման աջակցություն       

     Միջոցառման տեսակը       
     Տրանսֆերտների տրամադրում       

 1212    Ծրագրի անվանումը  -       15,581.0       15,581.0  
     Տարածքային զարգացում       

     Ծրագրի նպատակը       

     Տարածքային համաչափ զարգացման խթանում       

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը       

  
   ՀՀ համայնքների կառավարման արդյունավետության բարձրացում և 

տնտեսական գործունեության խթանում       

     Ծրագրի միջոցառումներ       

  21002  Միջոցառման անվանումը  -       15,581.0       15,581.0  

  
  ՀՀ համայնքներում բազմաբնակարան շենքերի տեխնիկական վիճակի 

բարելավում       
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     Միջոցառման նկարագրությունը       

  
  ՀՀ համայնքներում անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող 

վթարային շենքերի ուժեղացման-վերականգնման (ամրացման) 
աշխատանքներ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում 

      

     Միջոցառման տեսակը       

  
  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ       

    ՀՀ կառավարություն - - - 
1139    Ծրագրի անվանումը       

     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 

      

   11001  Միջոցառման անվանումը       
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - 15,581.0 15,581.0 
     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       
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   11001  Միջոցառման անվանումը       
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - (15,581.0) (15,581.0) 
     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       

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                          ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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