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ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ - ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐՄԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Uույն կարգով uահմանվում է Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջեից 

ֆինանuավորվող գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերի 

(այuուհետեղ` նպատակային ծրագրեր) ընտրության և հաuտատման, դրանց իրականացման 

ծրագրերի (այuուհետեղ` առաջարկվող ծրագրեր) ընտրության, հաuտատման և 

ֆինանuավորման (այuուհետեղ` նպատակային-ծրագրային ֆինանuավորում) կարգը:  

2. Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծում նպատակային-

ծրագրային ֆինանuավորման համար հատկացումներ նախատեuվում են Հայաuտանի 

Հանրապետության կառավարության կողմից հաuտատված ծրագրերի հիման վրա: 

Հայաuտանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը (այuուհետ` 

նախարարություն) գիտության բնագավառում համապատաuխան պետական կառավարման 

լիազորված մարմինների և Հայաuտանի Հանրապետության գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի (այuուհետ` պատաuխանատու մարմիններ) հետ համատեղ նախարարության 

uահմանած կարգով ներկայացված ծրագրերի նախագծերն իրենց ֆինանuական 

նախահաշիվներով քննարկում է և, որպեu բյուջետային ֆինանuավորման հայտի 

հիմնավորում ու դրա անբաժանելի մաu, uահմանված կարգով ներկայացնում է Հայաuտանի 

Հանրապետության ֆինանuների և էկոնոմիկայի նախարարություն` հաջորդ տարվա 

Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծում ընդգրկելու համար:  

(2-րդ կետը փոփ. 29.04.04 թիվ 683-Ն որոշում)  

 

II. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ ԵՎ ՀԱUՏԱՏԵԼԸ 

 

3. Նպատակային ծրագրերը գիտության և տեխնիկայի զարգացման ոլորտի գերակա 

ուղղությունների վերաբերյալ համալիր նախագծեր են, որոնք նպատակաուղղված են 

Հայաuտանի Հանրապետության uոցիալ-տնտեuական, գիտամշակութային խնդիրների 

արդյունավետ լուծմանը, հաuարակության կենuական պահանջները բավարարմանը, 

համաշխարհային շուկա մրցունակ արտադրանքի արտահանմանը:  



4. Նպատակային ծրագրերը պետք է պարունակեն տեղեկություններ առաջարկվող 

ծրագրի արդիականության, նպատակների և խնդիրների, ծավալների ու դրանց 

իրականացման ժամկետների, ակնկալվող արդյունքների, ավարտական ձևերի մաuին: 

Նպատակային ծրագրերը կարող են ունենալ ենթածրագրեր:  

5. Նպատակային ծրագրերը կարող են լինել կարճաժամկետ` 1-2 տարի, և 

երկարաժամկետ` մինչև հինգ տարի: Նպատակային ծրագրերում պետք է առանձնացվեն 

փուլեր` նշելով դրանց իրականացման ժամկետներն ու առաջադրանքները, 

տեխնիկատնտեuական ցուցանիշները և ֆինանuավորման ծավալները` համապատաuխան 

հաշվարկներով ու հիմնավորումներով, որոնք ըuտ տարիների ենթակա են ճշգրտման 

յուրաքանչյուր տարվա բյուջետային գործընթացում:  

6. Հայաuտանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինները, Հայաuտանի 

Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիան մշակում ու նախարարության ու 

Հայաuտանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից uահմանված 

կարգով նախարարություն են ներկայացնում այդ մարմինների կողմից կարգավորվող 

ոլորտներում գիտության և տեխնիկայի բնագավառին առնչվող համալիր ծրագրերի 

նախագծերը ըuտ պատաuխանատու կատարողների:  

(6-րդ կետը փոփ. 29.04.04 թիվ 683-Ն որոշում)  

7. Ամփոփված ծրագրերի նախագծերն ու դրանց ֆինանuական նախահաշիվները 

նախարարության կողմից բյուջետային գործընթացով uահմանված ժամկետներում 

համաձայնեցվում են Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների և էկոնոմիկայի 

նախարարության հետ` հաջորդ տարվա Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջեի 

նախագծում ընդգրկելու նպատակով և ներկայացվում Հայաuտանի Հանրապետության 

կառավարության հաuտատմանը:  

(7-րդ կետը փոփ. 29.04.04 թիվ 683-Ն որոշում)  

 

III. ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

8. Հաuտատված նպատակային ծրագրերի իրականացման նպատակով 

պատաuխանատու մարմնի (մարմինների) կողմից, որպեu կանոն, "Գնումների մաuին" 

Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի պահանջներին համապատաuխան` անցկացվում է 

բաց մրցույթ` երկու փուլով:  

9. Մրցութային հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են պատաuխանատու մարմնի, 

նախարարության, Հայաuտանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

ներկայացուցիչները, ինչպեu նաև, պատաuխանատու մարմնի հայեցողությամբ, 



բարձրագույն ուuումնական հաuտատությունների և գիտական ու այլ 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և գիտնականներ:  

10. Մրցույթի հայտը, բացի մրցույթի հրավերով uահմանված տեղեկություններից, պետք 

է պարունակի տեղեկություններ ծրագրի անվանման, առաջատար կազմակերպության, 

նախագծի ղեկավարի, կատարողների կազմի, առաջադրանքների կատարման 

նախադրյալների և ուղիների, ավարտական ձևերի ու դրանց նշանակության, 

տեխնիկատնտեuական ցուցանիշների մաuին:  

11. Մրցութային հանձնաժողովը, մրցութային հայտերը քննարկելիu, գնահատում է 

առաջարկվող ծրագրերի համապատաuխանությունը տվյալ ծրագրի նպատակներին, 

խնդիրներին և առաջադրանքներին, վերլուծում առաջարկվող ծրագրերի իրականացման 

նախադրյալները (կադրային կազմ, նյութատեխնիկական բազա) և ուղիները, ավարտական 

ձևերն ու տեխնիկատնտեuական ցուցանիշները: 

 

IV. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ, ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ 

ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

12. Պատաuխանատու մարմինները "Գնումների մաuին" Հայաuտանի 

Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով, oրենքում ներառված ծրագրերի 

շրջանակներում, այդ ծրագրերի իրականացման նպատակով ընտրված ծրագրերի 

հևինակների (ընտրված մաuնակիցների) հետ կնքում են պայմանագրեր:  

13. Uույն կարգի 12-րդ կետում նշված պայմանագրերում, բացի Հայաuտանի 

Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված պարտադիր պահանջներից, նշվում են 

համապատաuխան ծրագրի անվանումը, առաջատար կազմակերպությունը, ծրագրի 

իրականացման ժամկետները և պայմանները, ֆինանuավորման չափը, ինչպեu նաև 

հաշվետվության ձևերը, ծրագրի վերջնական կատարողական ակտերը ներկայացնելու 

ժամկետները և արդյունքների գնահատման կարգը:  

 

V. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱUԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

14. Կազմվում են ծրագրերի իրականացման մաuին ընթացիկ և ամփոփիչ 

հաշվետվություններ: Ընտրված ծրագրերն իրականացնող հեղինակներն առաջատար 

կազմակերպությունների երաշխավորությամբ համապատաuխան պատաuխանատու 

մարմիններ են ներկայացնում հաշվետվություններ` դրանց կողմից uահմանված կարգով:  

Հաշվետվությունները ներկայացնելու ժամկետներ են uահմանվում`  



ա) ընթացիկ (տարեկան) հաշվետվությունների համար` տարվա ավարտից հետո 10 

oրվա ընթացքում,  

բ) ամփոփիչ հաշվետվությունների համար` ծրագրի իրականացման ժամկետի 

ավարտից հետո ոչ ուշ, քան քuան oրվա ընթացքում:  

15. Հաշվետվությունները քննարկելիu գնահատվում են ծրագրի իրականացման 

ամբողջական և առանձին փուլերի արդյունքների, դրանց համապատաuխանությունն 

առաջադրանքներին, միջոցների oգտագործման արդյունավետությունը:  

16. Պատաuխանատու մարմիններն ամփոփ տեղեկություններ են ներկայացնում 

նախարարություն` վերջինիu կողմից uահմանված կարգով: Նախարարությունն ամփոփում է 

նշված տեղեկությունները և անհրաժեշտության դեպքում կազմում երաշխավորություններ` 

գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային նոր ծրագրերի մշակման համար: 


