
      Հավելված N 1 
                              ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          հունիսի 9-ի N 858-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 

 
 

(հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 
միջոցառումների անվանումները 

  

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

 

ծրագիրը միջոցառումը  առաջին 
կիսամյակ 

 ինն ամիս  տարի 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 
    ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն - - - 

1138    Ծրագրի անվանումը` - - - 
     Ազգային անվտանգություն    

     Ծրագրի նպատակը`    
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     Ներքին և արտաքին սպառնալիքներից անձի, 
հասարակության ու պետության անվտանգության 
ապահովում 

   

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`    

     Այլ պետությունների կողմից հետախուզական 
գործունեության կասեցում, պետական սահմանի 
անձեռնմխելիության ապահովում, կոռուպցիոն ռիսկերի 
շեշտակի նվազեցում 

   

   Ծրագրի միջոցառումներ    

  11001  Միջոցառման անվանումը` (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
  

 
 Հետախուզական, հակահետախուզական, ռազմական 
հակահետախուզության, հանցագործությունների դեմ 
պայքարի  և պետական սահմանի պահպանության 
գործունեության կազմակերպում 

   

  
 

 Միջոցառման նկարագրությունը`    

  
 

 ՀՀ անվտանգությանը սպառնացող վտանգի մասին 
տեղեկատվության ստացում, վերլուծում, վտանգի 
կանխատեսում, վտանգի կանխման ու չեզոքացման 
վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում 

   

  
 

 Միջոցառման տեսակը՝    

  
 

 Ծառայությունների մատուցում    

  31002  Միջոցառման անվանումը` 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 
  

 
 Ազգային անվտանգության համակարգի շենքային 
ապահովվածության բարելավում 

   

     Միջոցառման նկարագրությունը`    
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     Ազգային անվտանգության համակարգի ստորաբա-
ժանումների վարչական շենքերի կառուցում, կապիտալ 
վերանորոգում, շինարարական և կապիտալ նորոգման 
օբյեկտների նախագծահետազոտական փաստաթղթերի 
պատրաստում 

   

     Միջոցառման տեսակը՝    

     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 

   

     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 արդյունավետու-
թյան և թափանցիկության ապահովում 

   

     Ծրագրի միջոցառումներ    
  11001  Միջոցառման անվանումը` 509,914.1 764,871.2 1,019,828.2 
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ    

     Միջոցառման նկարագրությունը`    

     ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի 
լրացուցիչ ֆինանսավորման, պետական բյուջեում 
չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
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երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման 
ապահովում 

     Միջոցառման տեսակը՝    

     Ծառայությունների մատուցում    

   11001  Միջոցառման անվանումը` (509,914.1) (764,871.2) (1,019,828.2) 
     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    

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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