
Հավելված N 1 
                                        ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                                 հունիսի 30-ի N 1006 - Ն որոշման 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 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 
(ծախսերի ավելացումները նշված 

են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - 
   այդ թվում`   

  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 արդյունավետություն և թափանցիկություն   
    Ծրագրի միջոցառումներ 
  11001 Միջոցառման անվանումը 4,388.7 4,688.7 
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    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 (4,388.7) (4,688.7) 
    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   

  ՀՀ  շրջակա միջավայրի նախարարություն - - 
1071    Ծրագրի անվանումը (4,737.4) (7,273.7) 

     Շրջակա միջավայրի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, 
ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ   

     Ծրագրի նպատակը   
     Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված պետական 

քաղաքականության մշակում և իրականացում   

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
     Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված օրենսդրական դաշտի բարելավում, 

իրականացվող ծրագրերի ազդեցության և արդյունավետության աճ   

     Ծրագրի միջոցառումներ   
  11001  Միջոցառման անվանումը (4,737.4) (7,273.7) 
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     Շրջակա միջավայրի ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի 
համակարգում և մոնիթորինգ   

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված օրենսդրական դաշտի 

բարելավում, իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության  ապահովում 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

1016    Ծրագրի անվանումը 300.0 300.0 
     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   
  11007  Միջոցառման անվանումը 300.0 300.0 
    Արարատյան դաշտավայրի խորքային հորերի լուծարման և  

կոնսերվացման եղանակների ու պահանջվող միջոցների 
հաշվարկի վերանայում 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
    Արարատյան դաշտավայրի խորքային հորերի լուծարման և  

կոնսերվացման եղանակների ու պահանջվող միջոցների 
հաշվարկի վերանայման աշխատանքների իրականացում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

 1155    Ծրագրի անվանումը 4,437.4 6,973.7 
     Բնական պաշարների և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

կառավարում և պահպանում   
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     Ծրագրի նպատակը   
     Բնական պաշարների և կենսաբազմազանության արդյունավետ կառավարում 

և պահպանություն   

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
     Բնական պաշարների և կենսաբազմազանության վերարտադրության աճի 

ապահովում   

     Ծրագրի միջոցառումներ   
  11003  Միջոցառման անվանումը 48.7 2,585.0 
     Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների 

հաշվառում 
  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների 

հաշվառման աշխատանքներ   

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
  11012  Միջոցառման անվանումը 4,388.7 4,388.7 
     Որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանիների հաշվառում   
     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանիների հաշվառման և ստացված տվյալների 

հիման վրա պետական կադաստրի վարման աշխատանքների իրականացում   

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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