
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
  

8 ապրիլի 2021 թվականի, N 524-Ն 
  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈԻՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 
2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԳՈՒՄԱՐ 

ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-

րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում կատարել 

վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2215-Ն որոշման NN 3, 4, 5, 9 և 

9.1 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն N 1, 2, 3, 

4 և 5 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

  

 
Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետ Ն. Փաշինյան 
  

Երևան  
 



Հավելված N 1 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                                         ապրիլի 8-ի N 524-Ն որոշման 
 
 

                                    
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

     
                                                                                                                             

(հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը 
Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, 

ծրագրերի և միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ  նվազեցումները՝ փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 
 1162    Ծրագրի անվանումը` 1,253,054.4 1,949,195.8 2,784,565.4 
     Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների 

ծրագիր 
   

     Ծրագրի նպատակը`    

     Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
հիմնարար, կիրառական և թեմատիկ հետազոտությունների 
իրականացում, ենթակառուցվածքի և ազգային արժեք 
ներկայացնող գիտական  օբյեկտների պահպանում և 
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զարգացում, գիտական ներուժի վերարտադրության 
ապահովում 

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`    

     Գիտության և տեխնիկայի զարգացման գերակա 
ուղղությունների հետազոտությունների իրականացում, գիտական 
ներուժի զարգացում, ազգային արժեք ներկայացնող գիտական 
օբյեկտների պահպանում 

   

Ծրագրի միջոցառումներ 

   11002  Միջոցառման անվանումը` 464,283.4 722,218.6 1,031,740.9 
     Գիտական ենթակառուցվածքի արդիականացում - -  

     Միջոցառման նկարագրությունը` - -  

     Գիտական կազմակերպությունների և բուհերի գիտական 
ստորաբաժանումների  զարգացում, ծրագրերի 
իրականացում, գիտական սարքավորումների 
արդիականացում, միջազգային համագործակցության 
աջակցություն 

- -  

     Միջոցառման տեսակը - -  

     Ծառայությունների մատուցում - -  

   11005  Միջոցառման անվանումը` 737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 
     Գիտական և գիտատեխնիկական պայմանագրային 

(թեմատիկ) հետազոտություններ - -  

     Միջոցառման նկարագրությունը` - -  

     Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտություններ - -  

     Միջոցառման տեսակը - -  
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     Ծառայությունների մատուցում - -  

  32001  Միջոցառման անվանումը` 51,480.0 80,080.0 114,400.0 
     ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների տեխնիկական հագեցվածության 

բարելավում և արդիականացում - -  

     Միջոցառման նկարագրությունը` - -  

     ՀՀ ԳԱԱ համակարգի կազմակերպությունները 
սարքավորումներով վերազինում - -  

     Միջոցառման տեսակը - -  

     Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ 

- -  

 1139    Ծրագրի անվանումը` (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ    

     Ծրագրի նպատակը`    

     Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև 
բյուջետային երաշխիքների ապահովման ծախսերի 
ֆինանսավորման ապահովում 

   

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`    

     Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետության և 
թափանցիկության ապահովում 

   

 Ծրագրի միջոցառումներ    

   11001  Միջոցառման անվանումը` (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ    

     Միջոցառման նկարագրությունը`    

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

     Միջոցառման տեսակը    

     Ծառայությունների մատուցում    
 

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

               ՂԵԿԱՎԱՐ                                                             Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

09.04.2021



Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                                         ապրիլի 8-ի N 524-Ն որոշման 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

         
(հազ. դրամ)  

Գործառական 
դասիչը 

Ծրագրային 
դասիչը Բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, 
բյուջետային ծրագրերի միջոցառումների,  
բյուջետային հատկացումների գլխավոր 

կարգադրիչների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ  նվազեցումները՝ փակագծերում) 

բա
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մբ
ը 

դա
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գի
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մի
ջո
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առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ    

     
 այդ թվում` - -  

01 
    

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1,253,054.4 1,949,195.8 2,784,565.4 
 

04 
   

 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական 
աշխատանք 

515,763.4 802,298.6 1,146,140.9 
     

 այդ թվում` - -  
  

01 
  

 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական 
աշխատանք 

515,763.4 802,298.6 1,146,140.9 
     

 այդ թվում` - -  
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1162 11002  Գիտական ենթակառուցվածքի արդիականացում 464,283.4 722,218.6 1,031,740.9      

 ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարություն 464,283.4 722,218.6 1,031,740.9 

   
1162 32001  ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների տեխնիկական 

հագեցվածության բարելավում և 
արդիականացում 

51,480.0 80,080.0 114,400.0 

     
 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 51,480.0 80,080.0 114,400.0 

 
05 

   
 Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայությունների գծով հետազոտական և 
նախագծային աշխատանքներ 

737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 

     
 այդ թվում` - -  

  
01 

  
 Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայությունների գծով հետազոտական և 
նախագծային աշխատանքներ 

737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 

     
 այդ թվում` - -  

   
1162 11005  Գիտական և գիտատեխնիկական պայմա-

նագրային (թեմատիկ) հետազոտություններ 737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 
     

 ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարություն 737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 

11 
    

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 

     
 այդ թվում` - -  

 
1 

   
 ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային 
ֆոնդ (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
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 այդ թվում` - -  

  
1 

  
 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4)      
 այդ թվում` - -  

   
1139 11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4)      

 ՀՀ կառավարություն (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

           ՂԵԿԱՎԱՐ                                                             Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

09.04.2021



Հավելված N 3 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                                         ապրիլի 8-ի N 524-Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

     
                                                                                                          

(հազ. դրամ) 

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, 
միջոցառումների և միջոցառումները կատարող պետական 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

ծր
ա

գի
րը

 

մի
ջո

ցա
ու

մը
 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 
     այդ թվում`    

 1162    Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագիր 1,253,054.4 1,949,195.8 2,784,565.4 
     այդ թվում`    
   11002  Գիտական ենթակառուցվածքի արդիականացում 464,283.4 722,218.6 1,031,740.9 
     այդ թվում` ըստ կատարողների    
     ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարության 

գիտության կոմիտե 
464,283.4 722,218.6 1,031,740.9 
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     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

   

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 464,283.4 722,218.6 1,031,740.9 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 464,283.4 722,218.6 1,031,740.9 
     ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 464,283.4 722,218.6 1,031,740.9 
     - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 464,283.4 722,218.6 1,031,740.9 
   11005  Գիտական և գիտատեխնիկական պայմանագրային (թեմատիկ) 

հետազոտություններ 737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 

     այդ թվում` ըստ կատարողների - -  
     ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարության 

գիտության կոմիտե 737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ - -  

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 
     ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 
     Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին 737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 

     - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5 
   

32001 
 ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների տեխնիկական հագեցվածության 
բարելավում և արդիականացում 51,480.0 80,080.0 114,400.0 

     այդ թվում` ըստ կատարողների - -  
     ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարության 

գիտության կոմիտե 
51,480.0 80,080.0 114,400.0 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ - -  

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 51,480.0 80,080.0 114,400.0 
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     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 51,480.0 80,080.0 114,400.0 
     ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 51,480.0 80,080.0 114,400.0 
     Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին 51,480.0 80,080.0 114,400.0 

     - Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ 51,480.0 80,080.0 114,400.0       

1139    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
     այդ թվում` - -  
  11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
     այդ թվում` ըստ կատարողների - -  
     ՀՀ կառավարություն (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ - -  

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
     Պահուստային միջոցներ (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 

 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ                                                             Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

09.04.2021



Հավելված N 4 
                            ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                                          ապրիլի 8-ի N 524-Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 7.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
 

(հազ. դրամ)  

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային հատկացումների գլխավոր 
կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների, 

ծախսային ուղղությունների անվանումները 

Միջոցառումները կատարող 
պետական մարմինների և 

դրամաշնորհ ստացող 
տնտեսավարող սուբյեկտների 

անվանումները 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ  

նվազեցումները՝ 
փակագծերում) ծր

ա
գի

րը
 

 

մի
ջո

ցա
ռո

ւմ
ը 

  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն   

2,784,565.4 

1162  Գիտական և գիտատեխնիկական 
հետազոտությունների ծրագիր 

  
  

 11002 

Գիտական կազմակերպությունների և բուհերի 
գիտական ստորաբաժանումների  զարգացում, 
ծրագրերի իրականացում, գիտական 
սարքավորումների արդիականացում, միջազգային 
համագործակցության աջակցություն  

 ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարության  գիտության  
կոմիտե- ընդամենը 

1,031,740.9 

       այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների      
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Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, 
նյութատեխնիկական բազայի 
արդիականացում 

մրցույթով ընտրված 
կազմակերպություններ 

1,031,740.9 

  

11005 Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտություններ 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ կրթության, 
գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարության 
գիտության կոմիտե 

1,638,424.5 

       այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների      

  

   Պայմանագրային (թեմատիկ) 
հետազոտություններ  

մրցույթով ընտրված 
գիտահետազոտական խմբեր 

և ֆիզիկական անձինք 
126,278.3 

 

  
Ասպիրանտների և երիտասարդ 

հայցորդների հետազոտությունների 
աջակցություն  

մրցույթով ընտրված 
գիտահետազոտական խմբեր  (13,147.8) 

   
Գիտական խմբերի մեկնարկային ծրագրի 

աջակցություն 
մրցույթով ընտրված 

գիտահետազոտական խմբեր 
85,673.0 

   
Գիտական խմբերի կամ 

լաբորատորիաների ամրապնդմանն 
ուղղված ծրագրի աջակցություն 

մրցույթով ընտրված 
գիտահետազոտական խմբեր 13,159.0 

   
Առաջատար գիտաշխատողների 
աջակցություն (advanced grant) 

մրցույթով ընտրված 
գիտահետազոտական խմբեր 

1,220,000.0 
   

Արցախի հետ համագործակցություն  մրցույթով ընտրված 
գիտահետազոտական խմբեր (16,866.0) 

   
Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն 

ուղղված  հետազոտություններ 
մրցույթով ընտրված 

գիտահետազոտական խմբեր 62,184.0 

   
Երկակի նշանակության ծրագրերի 

աջակցություն 
մրցույթով ընտրված 

գիտահետազոտական խմբեր 99,920.0 
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«Արհեստական բանականություն և 
տվյալագիտություն», «Քվանտային 

տեխնոլոգիաներ»,  «Ռոբոտատեխնիկա»  
մասնագիտություններով 

հետազոտությունների աջակցություն 

մրցույթով ընտրված 
գիտահետազոտական խմբեր 527.0 

   

«Հասարակական գիտություններ», 
«Հայագիտություն և հումանիտար 
գիտություններ»  բնագավառների 

հետազոտությունների աջակցություն 

մրցույթով ընտրված 
գիտահետազոտական խմբեր 

76.0 

      
Կին ղեկավարների առաջխաղացմանն 

ուղղված ծրագրերի աջակցություն 
մրցույթով ընտրված 

գիտահետազոտական խմբեր 60,621.0 

 

32001 
ՀՀ ԳԱԱ համակարգի կազմակերպությունները 
սարքավորումներով վերազինում  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ կրթության, 
գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարության 
գիտության կոմիտե 

114,400.0 

      այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների      

 

  
 ՀՀ ԳԱԱ համակարգի 

կազմակերպությունները 
սարքավորումներով վերազինում   

մրցույթով ընտրված 
կազմակերպություններ 114,400.0 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

       ՂԵԿԱՎԱՐ                                                             Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

09.04.2021



  Հավելված N 5 
                             ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                                          ապրիլի 8-ի N 524-Ն որոշման 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 9 ԵՎ 9.1  ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ  NN 9.14,  9.47, 9.1.29 ԵՎ 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

   
  

 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարության գիտության կոմիտե  

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
  

   
  

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1162   Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագիր  
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը`   1162   Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում)  

 Միջոցառման դասիչը`   11002  առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`   Գիտական ենթակառուցվածքի արդիականացում        
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 Նկարագրությունը`   Գիտական կազմակերպությունների և բուհերի գիտական 
ստորաբաժանումների  զարգացում, ծրագրերի 
իրականացում, գիտական սարքավորումների 
արդիականացում, միջազգային համագործակցության 
աջակցություն  

      

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում        

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը  

  Մասնագիտացված կազմակերպություններ        

 Արդյունքի չափորոշիչներ        

գիտական սարքավորումների քանակ 2 4 7 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  464,283.4 722,218.6 1,031,740.9 
  

   
  

 Ծրագրի դասիչը`   1162   Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը`   11005  առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`   Գիտական և գիտատեխնիկական պայմանագրային 
(թեմատիկ) հետազոտություններ  

      

 Նկարագրությունը`   Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտություններ  

      

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում        
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  Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը  

  Մրցույթով ընտրված կազմակերպություններ, 
մասնագիտացված կազմակերպություններ  

      

 Արդյունքի չափորոշիչներ        
  Թեմաների թիվ, հատ  52 88 128 
 Թեմաներում ներգրավված կանանց  թվաքանակ, մարդ  44 95 130 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)  737,291.0 1,146,897.2 1,638,424.5      

 Ծրագրի դասիչը`   1162   Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը`   32001  առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`   ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում և արդիականացում  

      

 Նկարագրությունը`   ՀՀ ԳԱԱ համակարգի կազմակերպությունները 
սարքավորումներով վերազինում  

      

 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ  

      

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը  

 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություններ, մասնագիտացված 
կազմակերպություններ  

      

 Արդյունքի չափորոշիչներ        
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 Կազմակերպությունների թիվ, հատ    20 
 Լաբորատոր սարքավորումների քանակ, հատ  5 5 5 
 Սարքավորումների ծառայության կանխատեսվող միջին ժամկետ, տարի  7 7 7 
 Միջոցառման վար կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)  51480 80080 114400      

 
ՀՀ կառավարություն 

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

 1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  

          
 Ծրագրի միջոցառումները  
          
 Ծրագրի դասիչը`   1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   11001  առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ        
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 Նկարագրությունը`   ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների 
ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում  

      

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում        

    Արդյունքի չափորոշիչներ        

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
   

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (1,253,054.4) (1,949,195.8) (2,784,565.4) 
 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

          ՂԵԿԱՎԱՐ                                                             Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

09.04.2021


