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(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 
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