
Հավելված N 5 
                         ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                     դեկտեմբերի 2-ի N 1980 - Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
NN 9.13 ԵՎ 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

 
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 

 
ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 
1071  Շրջակա միջավայրի ոլորտում պետական քաղաքականության 

մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ   
   
 Ծրագրի դասիչը 

 1071  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   տարի 

 Միջոցառման անվանումը  Շրջակա միջավայրի ոլորտում քաղաքականության մշակում, 
ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ  

  

 Նկարագրությունը  Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված օրենսդրական 
դաշտի բարելավում, իրականացվող ծրագրերի արդյունավե-
տության  ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
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 Ծառայությունը մատուցող կազմա-
կերպության (կազմակերպությունների) 
անվանումը (անվանումները)  

 Շրջակա միջավայրի նախարարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (30,085.5) 

   
 Ծրագրի դասիչը 

 1071  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  31001   տարի 

 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության տեխնիկական 
կարողությունների ընդլայնում  

  

 Նկարագրությունը  Համակարգչային սարքավորումների և գրասենյակային գույքի 
ձեռքբերում 

 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

 Ակտիվն օգտագործող կազմակեր-
պությունների անվանումը 

 Շրջակա միջավայրի նախարարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
 Օդորակիչ քանակ, հատ  8 
Հեռախոսային սարքեր քանակ, հատ  29 
 Սեղանի համակարգիչ քանակ, հատ  17 
 Համակարգչային մոնիթոր քանակ, հատ  17  
 Անխափան սնուցման աղբյուրներ քանակ, հատ  50  
 Թուղթ կտրող սարք քանակ, հատ  2  
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 Բազկաթոռ, շարժական քանակ, հատ  3  
 Գունավոր տպիչներ քանակ, հատ  3  
 Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 18 էջ/րոպե արագության քանակ, հատ  5  
 Տեղեկությունների պահպանման կրիչներ քանակ, հատ  6  
Սնուցման մարտկոց 6  
Դյուրակիր համակարգիչներ 5  
Սկաներներ համակարգիչների համար 2  
Ձայնագրող սարքեր 6  
կինոխցիկներ 1  
գրասեղաններ 20  
աթոռ համակարգչային 30  
շերտավարագույրներ, քառ. մ 180  
 Սարքավորումների ծառայության կանխատեսվող միջին ժամկետ, տարի  3-8 
 Շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգչային տեխնիկայով հագեցվածություն, տոկոս  90  
 Շրջակա միջավայրի նախարարության գրասենյակային գույքով հագեցվածություն, տոկոս  75  
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  16,128.1  

   

 ՀՀ կառավարություն  

   
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  
1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   
 Ծրագրի դասիչը 

 1139  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   տարի 
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 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  
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը ՀՀ կառավարություն 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  30,085.5  

   
 Ծրագրի դասիչը 

 1139  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   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  
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը ՀՀ կառավարություն 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (16,128.1) 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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