
                 Հավելված N 4 
                                         ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                                     հունիսի 9-ի N 849 - Ն որոշման 
 

   Աղյուսակ N 1 
     

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
ՀՀ կառավարություն  

    

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  

1139  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

Ծրագրի միջոցառումները 

 Ծրագրի դասիչը 1139       

 Միջոցառման դասիչը 11001 
առաջին 

կիսամյակ 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        
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 Արդյունքի չափորոշիչներ        

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  5,356.0  5,356.0  5,356.0  
     

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  

1139  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Ծրագրի միջոցառումները 

 Ծրագրի դասիչը 1139       

 Միջոցառման դասիչը 11001 առաջին 
կիսամյակ 

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        

 Արդյունքի չափորոշիչներ        

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (5,356.0) (5,356.0) (5,356.0) 
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Աղյուսակ N 2 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.30 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

     

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե 
    

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  

1176 
 Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման 
ապահովում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

Ծրագրի միջոցառումները 

 Ծրագրի դասիչը  1176   

 Միջոցառման դասիչը 11002 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը Աշխատակազմի մասնագիտական կարողությունների զարգացում        

 Նկարագրությունը 
Աշխատակազմի մասնագիտական վերապատրաստումներ, 
գործուղումներ և որակավորման բարձրացման ծառայություններ  

      

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում        

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը 

 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություն  

      

 Արդյունքի չափորոշիչներ        
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 Վերապատրաստվողների թվաքանակը (մարդ. աշխատակիցների մի մասը մասնակցում է մեկից 
ավելի դասընթացների)  1.0  1.0  1.0  

 Ուսուցողական դասընթացների թիվը (դասընթաց)  1.0  1.0  1.0  
 Վկայական ստացածների մասնաբաժինը վերապատրաստվածների թվաքանակում (տոկոս) - - - 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  7,500.0  7,500.0  7,500.0  

     

     
 Ծրագրի դասիչը  1176   

 Միջոցառման դասիչը 31001 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում 

      

 Նկարագրությունը Համակարգչային, կենցաղային տեխնիկայի, կապի և այլ վարչական 
սարքավորումների ձեռքբերում 

      

 Միջոցառման տեսակը 
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ 

      

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության 
անվանումը 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե 

      

 Արդյունքի չափորոշիչներ        
Համակարգչային սերվերներ (հատ) - 1 1 
Սերվերի համալրող սարքեր (հատ) - 10 10 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  5,356.0 5,356.0 5,356.0 

     
 Ծրագրի դասիչը 1176   

 Միջոցառման դասիչը 11003 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը  Ավիացիոն ծառայությունների մատուցում       
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 Նկարագրությունը 
Ավիացիոն ծառայությունների մատուցում, սարքավորումների 
նորոգում և պահպանում 

      

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում        

 Միջոցառումն 
իրականացնողի անվանումը  

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե 

      

 Արդյունքի չափորոշիչներ        
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (12,856.0) (12,856.0) (12,856.0) 

 
 

 
 

          ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
            ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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