
Հավելված N 8

Ծրագիր   Միջոցառում

ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ
ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ԵՎ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ)  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 30,437,094.9

որից՝

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ 2,079,008.3

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 28,358,086.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 30,437,094.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

այդ թվում՝ ըստ ծրագրերի

9007 Ծրագրի անվանումը` 248,000.0

Աջակցություն սննդի անվտանգության ապահովման ծրագրերին

Ծրագրի նպատակը`

Աջակցել ՀՀ-ում սննդի անվտանգության և որակի բարելավմանն ուղղված ծրագրերի
իրականացմանը

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`

Սննդի անվտանգության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության
բարձրացում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ            248,000.0
որից՝

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ            248,000.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

Միջոցառման անվանումը`

Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում վերահսկողության իրականացման
ծառայություններ

Միջոցառման նկարագրությունը`

Սննդամթերքի անվտանգության վերահսկողության և դրա կատարման համակարգման
ծառայություններ

Միջոցառման տեսակը

Ծառայությունների մատուցում
Միջոցառման անվանումը`

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեխնիկական հագեցվածության
բարելավում

Միջոցառման նկարագրությունը`

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեխնիկական և աշխատանքային
պայմանների բարելավում
Միջոցառման տեսակը

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1.2-րդ
հոդվածի 16-րդ մասի «ա» ենթակետում նշված նպատակով բացված արտաբյուջետայն հաշիվների 2019 թվականի
եկամուտների, ծախսերի, դեֆիցիտի (պակասուրդի), ինչպես նաև դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման

աղբյուրների նախահաշիվը

Ծրագրային դասիչը

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ

Ծրագրի միջոցառումներ

11001 241,665.0

31001 6,335.0

Արտաբյուջետայն հաշիվների 2019 թվականի եկամուտները, ծախսերը, դեֆիցիտը
(պակասուրդի), ինչպես նաև դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներն

ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների
անվանումների

Գումարը
(հազար դրամ)

310



Ծրագիր   Միջոցառում

Ծրագրային դասիչը
Արտաբյուջետայն հաշիվների 2019 թվականի եկամուտները, ծախսերը, դեֆիցիտը

(պակասուրդի), ինչպես նաև դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներն
ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների

անվանումների

Գումարը
(հազար դրամ)

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

ՀՀ  արդարադատության նախարարություն
9003 Ծրագրի անվանումը` 1,755,848.0

Աջակցություն արդարադատության ոլորտում իրականացվող ծրագրերին

Ծրագրի նպատակը`

Աջակցել արդարադատության ոլորտի ծրագրերի իրականացմանը

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`

Արդարադատության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության
բարձրացում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ          1,755,848.0
որից՝

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ          1,755,848.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

ØÇçáó³éÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ`

Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ  ̈Ëñ³ËáõëáõÙ

ØÇçáó³éÙ³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ`

Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ« Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ å³ñ·¨³ïñáõÙ

ØÇçáó³éÙ³Ý ï»ë³ÏÁ

Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ

ØÇçáó³éÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ`

²ç³ÏóáõÃÛáõÝ Ñ³ñÏ³¹Çñ Ï³ï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³Ïï»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ

ØÇçáó³éÙ³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ`

Ð³ñÏ³¹Çñ Ï³ï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³Ïï»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ áõÕÕí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ«
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ëñ³ËáõëáõÙ

ØÇçáó³éÙ³Ý ï»ë³ÏÁ

Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ

ØÇçáó³éÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ`

Ð³ñÏ³¹Çñ Ï³ï³ñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙ

ØÇçáó³éÙ³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ`

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ  ̈·ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ·áõÛùÇ Ó»éù µ»ñáõÙ

ØÇçáó³éÙ³Ý ï»ë³ÏÁ

ä»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍíáÕ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ

ØÇçáó³éÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ`

²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ

ØÇçáó³éÙ³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ`

²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ ̈  ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíáõÙ

ØÇçáó³éÙ³Ý ï»ë³ÏÁ

ä»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍíáÕ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ

9002 Ծրագրի անվանումը` 385,145.9

Աջակցություն մտավոր սեփականության օբյեկտների պաշտպանությանը
Ծրագրի նպատակը`

31003 11,453.7

11001 325,546.3

11002 1,388,838.0

31001 30,010.0

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն

Ծրագրի միջոցառումներ

Ծրագրի միջոցառումներ

311



Ծրագիր   Միջոցառում

Ծրագրային դասիչը
Արտաբյուջետայն հաշիվների 2019 թվականի եկամուտները, ծախսերը, դեֆիցիտը

(պակասուրդի), ինչպես նաև դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներն
ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների

անվանումների

Գումարը
(հազար դրամ)

Մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`

Մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավատերերի բացառիկ իրավունքների
շտեմարանի շարունակական համալրում և վարում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ              385,145.9
որից՝

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ              385,145.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

Միջոցառման անվանումը`

Մտավոր սեփականության օբյեկտների գրանցում

Միջոցառման նկարագրությունը`

Որոնման համակարգի արդիականացում և միջազգային չափորոշիչների ներդնում

Միջոցառման տեսակը

Ծառայությունների մատուցում
Միջոցառման անվանումը`

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Մտավոր
սեփականության գործակալության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում

Միջոցառման նկարագրությունը`

Աշխատակազմի բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ
ապրանքների և սարքավորումների ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

9001 Ծրագրի անվանումը` 1,700,000.0

Աջակցություն ՀՀ ՊՆ կողմից իրականացվող ծրագրերին
Ծրագրի նպատակը`

Աջակցել ՀՀ պաշտպանողականության բարձրացման ծրագրերի իրականացմանը

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`

ՀՀ ՊՆ կողմից իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության բարձրացում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ         1,700,000.0

որից՝

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ         1,700,000.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

Միջոցառման անվանումը`

ՊՆ անձնակազմի խրախուսոմ

Միջոցառման նկարագրությունը`

ՊՆ հատուկ հաշվի միջոցներից ՊՆ անձնակազմին պարգևավճարների տրամադրում

Միջոցառման տեսակը

Ծառայությունների մատուցում
Միջոցառման անվանումը`

Ռազմական կարիքի բավարարում

11001 500,000.0

31001 1,200,000.0

31002 36,742.0

Ծրագրի միջոցառումներ

ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն

Ծրագրի միջոցառումներ

11001 348,403.9
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Ծրագիր   Միջոցառում

Ծրագրային դասիչը
Արտաբյուջետայն հաշիվների 2019 թվականի եկամուտները, ծախսերը, դեֆիցիտը

(պակասուրդի), ինչպես նաև դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներն
ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների

անվանումների

Գումարը
(հազար դրամ)

Միջոցառման նկարագրությունը`

Ռազմատեխնիկական միջոցների ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

9004 Ծրագրի անվանումը` 781,169.8

Աջակցություն ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման
ապահովմանը

Ծրագրի նպատակը`

Աջակցել ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման
իրականացմանըՎերջնական արդյունքի նկարագրությունը`

Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման գործընթացների
արդյունավետության բարձրացում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ             781,169.8

որից՝

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ             781,169.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

Միջոցառման անվանումը`

Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ապահովում

Միջոցառման նկարագրությունը`

ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի համակարգի ենթակառուցվածքների գործունեության
կանոնակարգմանն ու զարգացմանն ուղղված ծառայությունների մատուցում, այդ թվում՝
մասնակցություն պետական քաղաքականության շրջանակներում ուղևորահոսքի
ծավալների աճի համար նախադրյալների ստեղծմանը

Միջոցառման տեսակը

Ծառայությունների մատուցում
Միջոցառման անվանումը`

ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում

Միջոցառման նկարագրությունը`

Համակարգչային, կենցաղային տեխնիկայի, կապի և այլ վարչական սարքավորումների
ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

9006 Ծրագրի անվանումը` 6,785,008.3

Աջակցություն ՀՀ  պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացվող
ծրագրերինԾրագրի նպատակը`

Աջակցել հարկային և մաքսային միասնական պետական քաղաքականության
իրականացման ծրագրերին

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`

ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության բարձրացում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ         6,785,008.3

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

Ծրագրի միջոցառումներ

11001 753,869.5

31001 27,300.3

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
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Ծրագիր   Միջոցառում

Ծրագրային դասիչը
Արտաբյուջետայն հաշիվների 2019 թվականի եկամուտները, ծախսերը, դեֆիցիտը

(պակասուրդի), ինչպես նաև դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներն
ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների

անվանումների

Գումարը
(հազար դրամ)

որից՝
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ         2,079,008.3

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ         4,706,000.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

Միջոցառման անվանումը`

Հարկային և մաքսային ծառայություններ

Միջոցառման նկարագրությունը`

Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, մոնիտորինգի,
ծրագրերի համակարգման, գանձման, վերահսկողության և աջակցության
ծառայություններ

Միջոցառման տեսակը

Ծառայությունների մատուցում
Միջոցառման անվանումը`

ՀՀ ՊԵԿ կարիքի բավարարում

Միջոցառման նկարագրությունը`

Հարկային և մաքսային ծառայությունների համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական
բազայով ապահովում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

Միջոցառման անվանումը`

Ազատ տնտեսական գոտիների ընդլայնում

Միջոցառման նկարագրությունը`

Ազատ տնտեսական գոտիների ընդլայնման համար հողատարածքի ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

31003 Միջոցառման անվանումը`
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի  շենքային ապահովվածության բարելավում

Միջոցառման նկարագրությունը`

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի  նոր շենքերի և շինությունների շինարարություն,
նախագծային աշխատանքների ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

Միջոցառման անվանումը`

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի  շենքային պայմանների բարելավում

Միջոցառման նկարագրությունը`

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի  շենքերի և շինությունների կապիտալ
վերանորոգում, նախագծային աշխատանքների ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

9005 Ծրագրի անվանումը` 10,000.0

ՀՀ ոստիկանություն

31004 288,484.8

425,495.2

Ծրագրի միջոցառումներ

11001 5,469,916.3

31001 589,112.0

31002 12,000.0
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Ծրագիր   Միջոցառում

Ծրագրային դասիչը
Արտաբյուջետայն հաշիվների 2019 թվականի եկամուտները, ծախսերը, դեֆիցիտը

(պակասուրդի), ինչպես նաև դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներն
ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների

անվանումների

Գումարը
(հազար դրամ)

Աջակցություն ՀՀ ոստիկանության բժշկական  վարչության կողմից ծառայությունների
մատուցմանը

Ծրագրի նպատակը`

Աջակցել ՀՀ ոստիկանության բժշկական  վարչության կողմից ծառայությունների
մատուցման ապահովմանը

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`

ՀՀ ոստիկանության բժշկական վարչության կողմից ծառայությունների պատշաճ
ապահովում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ               10,000.0

որից՝
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ               10,000.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

Միջոցառման անվանումը`

Հիվանդանոցային ծառայությունների տրամադրում

Միջոցառման նկարագրությունը`

Ոստիկանության բժշկական վարչության ծառայություններից օգտվելու իրավունք
ունեցող ծառայողների (անձանց) հոսպիտալային բուժապահովում

Միջոցառման տեսակը

Ծառայությունների մատուցում

Միջոցառման անվանումը`

ՀՀ ոստիկանության բժշկական  վարչության տեխնիկական հագեցվածության
բարելավում

Միջոցառման նկարագրությունը`

ՀՀ ոստիկանության  աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական
սարքավորումների ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

9008 Ծրագրի անվանումը` 7,168,957.7

Աջակցություն ՀՀ ոստիկանության կողմից պետական պահպանության
ծառայությունների մատուցմանը

Ծրագրի նպատակը`

Աջակցել ՀՀ ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ծառայությունների
մատուցման գործընթացին

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`

ՀՀ ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ծառայությունների պատշաճ
մատուցում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ          7,168,957.7

որից՝

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ          7,168,957.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

Միջոցառման անվանումը`

ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից պետական պահպանության
ծառայությունների մատուցում

Ծրագրի միջոցառումներ

11001 6,979,370.1

Ծրագրի միջոցառումներ

11001 7,340.0

31001 2,660.0
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Ծրագիր   Միջոցառում

Ծրագրային դասիչը
Արտաբյուջետայն հաշիվների 2019 թվականի եկամուտները, ծախսերը, դեֆիցիտը

(պակասուրդի), ինչպես նաև դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներն
ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների

անվանումների

Գումարը
(հազար դրամ)

Միջոցառման նկարագրությունը`

Պայմանագրային հիմունքներով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետական
պահպանության ենթակա, ինչպես նաև իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց
պատկանող օբյեկտների պահպանության, գույքի և անձի անվտանգության հետ կապված
այլ կարգի վճարովի ծառայությունների մատուցում
Միջոցառման տեսակը

Ծառայությունների մատուցում
Միջոցառման անվանումը`

Պետական պահպանության ծառայություններ մատուցող ՀՀ ոստիկանության
ստորաբաժանումների կարիքի բավարարում

Միջոցառման նկարագրությունը`

ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանության ծառայության և այլ
ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայով ապահովում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

ØÇçáó³éÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ`

ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙ (å»ï³Ï³Ý
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Íñ³·Çñ)

ØÇçáó³éÙ³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ`

ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³íïáÝ»ù»Ý³Ý»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ

ØÇçáó³éÙ³Ý ï»ë³ÏÁ

ä»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍíáÕ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ

9009 Ծրագրի անվանումը` 10,992,965.2

Աջակցություն ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովմանը

Ծրագրի նպատակը`

Աջակցել ՀՀ ոստիկանության կողմից ճանապարհային երթևեկության անվտանգության
ապահովմանը
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`

Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պատշաճ ապահովում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ       10,992,965.2

որից՝

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ       10,992,965.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

Միջոցառման անվանումը`

Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում և
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելում

Միջոցառման նկարագրությունը`

Ճանապարհային երթևեկության կարգավորում, անվտանգության ապահովում,
ճանապարհապարեկային ծառայության իրականացում, ճանապարհատրանսպորտային
պատահարների և տվյալ բնագավառում վարչական իրավախախտումների պետական
հաշվառում, վարորդական վկայականների տրամադրումՄիջոցառման տեսակը

Ծառայությունների մատուցում
Միջոցառման անվանումը`

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության կարիքի
բավարարումՄիջոցառման նկարագրությունը`

ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության և այլ ստորաբաժանումների
նյութատեխնիկական բազայով ապահովում

Ծրագրի միջոցառումներ

11001

31001 987,046.4

9,878,614.3

31001 134,561.6

31002 55,026.0
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Ծրագիր   Միջոցառում

Ծրագրային դասիչը
Արտաբյուջետայն հաշիվների 2019 թվականի եկամուտները, ծախսերը, դեֆիցիտը

(պակասուրդի), ինչպես նաև դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներն
ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների

անվանումների

Գումարը
(հազար դրամ)

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

Միջոցառման անվանումը`

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության շենքային
պայմանների բարելավում

Միջոցառման նկարագրությունը`

ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության և այլ ստորաբաժանումների
շենքերի հիմնանորոգում, շինարարություն, շենքերի և նախագծահետազոտական
աշխատանքների ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

9010 Ծրագրի անվանումը` 610,000.0

Աջակցություն ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից
ծառայությունների մատուցմանը

Ծրագրի նպատակը`

Աջակցել ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից
ծառայությունների մատուցման ապահովմանը

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից ծառայությունների
պատշաճ ապահովում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ            610,000.0

որից՝
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ            610,000.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) 0.0

ԴԵՖԻՑԻՏ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 0.0

Միջոցառման անվանումը`

Անձի անհատական տվյալների, քաղաքացիության և հաշվառման վերաբերյալ
տեղեկությունների ստացման, տրամադրման և փոխանակման ծառայությունների
մատուցում, ճամփորդական փաստաթղթերում կենսաչափական տեխնոլոգիաների
ներդրում

Միջոցառման նկարագրությունը`
ՀՀ քաղաքացու անձնագրի ձևակերպում, ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերելու,
դադարեցնելու, փախստականի կարգավիճակ ստացած, ՀՀ-ում մշտապես բնակվող
քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրացիներին մուտքի վիզաներ, կացության
կարգավիճակներ տալու մասին գործերի վարում

Միջոցառման տեսակը

Ծառայությունների մատուցում
Միջոցառման անվանումը`

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տեխնիկական կարիքի
բավարարում

Միջոցառման նկարագրությունը`

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության և այլ ստորաբաժանումների
նյութատեխնիկական բազայով ապահովում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ

Միջոցառման անվանումը`

31001 78,017.0

31002 23,442.0

508,541.0

31002 127,304.5

Ծրագրի միջոցառումներ

11001

317



Ծրագիր   Միջոցառում

Ծրագրային դասիչը
Արտաբյուջետայն հաշիվների 2019 թվականի եկամուտները, ծախսերը, դեֆիցիտը

(պակասուրդի), ինչպես նաև դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներն
ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների

անվանումների

Գումարը
(հազար դրամ)

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության շենքային պայմանների
բարելավում

Միջոցառման նկարագրությունը`

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության և այլ ստորաբաժանումների
վարչական շենքերի հիմնանորոգում, շինարարություն, շենքերի և
նախագծահետազոտական աշխատանքների ձեռքբերում

Միջոցառման տեսակը

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ
գործառնություններ
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