
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 
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