
     Հավելված N 1 
                            ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N 1434-Ն որոշման 

  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 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 գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 
 միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում)  

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  

    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

201,000.0  300,000.0  

1176    Ծրագրի անվանումը 201,000.0  300,000.0  

     Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման 
ապահովում 

    

     Ծրագրի նպատակը     

     ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի համակարգի ենթակառուցվածքների 
գործունեության կանոնակարգում  և զարգացում 

    

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
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 ՀՀ օդային տարածքով քաղաքացիների և բեռների անվտանգ և արագ 
տեղափոխման գործընթացների պատշաճ կանոնակարգում և դրանց 
պահանջների ապահովում 

    

  11003  Միջոցառման անվանումը 201,000.0  300,000.0  
    Ավիացիոն ծառայությունների մատուցում     
     Միջոցառման նկարագրությունը     

     Ավիացիոն ծառայությունների մատուցում, սարքավորումների նորոգում և 
պահպանում 

    

     Միջոցառման տեսակը     

     Ծառայությունների մատուցում     

    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(85,000.0) (184,000.0) 

1049   Ծրագրի անվանումը (85,000.0) (184,000.0) 
    Ճանապարհային ցանցի բարելավում     

    Ծրագրի նպատակը     
    Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում     
    Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     

    
Ճանապարհների ծածկի որակի և փոխադրումների արդյունավետության 
բարելավում, ճանապարհների վիճակով պայմանավորված պատահարների 
նվազում 

    

  11015 Միջոցառման անվանումը (85,000.0) (100,000.0) 

    Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) 

    

    Միջոցառման նկարագրությունը     
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Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման համար 
ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով 
խորհրդատվության տրամադրում: Լանջիկ-Գյումրի հատված (Տրանշ 3) 

    

     Միջոցառման տեսակը     

     Ծառայությունների մատուցում     

  11016 Միջոցառման անվանումը 0.0  (84,000.0) 

    Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-
Քաջարան 60 կմ-ի համակարգում և կառավարում 

    

    Միջոցառման նկարագրությունը     

    Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի 
շրջանակներում հողերի օտարում (Սիսիան-Քաջարան 60 կմ) 

    

     Միջոցառման տեսակը     

     Ծառայությունների մատուցում     

    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (116,000.0) (116,000.0) 

1212   Ծրագրի անվանումը (116,000.0) (116,000.0) 
    Տարածքային զարգացում     

    Ծրագրի նպատակը     
    Տարածքային համաչափ զարգացման խթանում     
    Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     

    ՀՀ համայնքների կառավարման արդյունավետության բարձրացում և 
տնտեսական գործունեության խթանում 

    

  12007 Միջոցառման անվանումը (116,000.0) (116,000.0) 
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    ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքների 
զարգացման նպատակով 

    

    Միջոցառման նկարագրությունը     

     ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքների 
զարգացման նպատակով 

    

     Միջոցառման տեսակը     

     Տրանսֆերտների տրամադրում     
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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