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                         նոյեմբերի 25-ի N  1912  - 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 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

   
(հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 
միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են դրա-

կան նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

 ծրագիրը  միջոցառումը  տարի 
     ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 

    ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (1,534.4) 
1156   Ծրագրի անվանումը (1,534.4) 
    Հայաստան- Սփյուռք գործակցության ծրագիր  
     Ծրագրի նպատակը   
     Նպաստել Հայաստանի և հայկական սփյուռքի միջև կապերի 

ամրապնդմանը և զարգացմանը 
  

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
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     Հայաստանի և Սփյուռքի միջև կրթական, մշակութային և երիտասար-
դական հաղորդակցության, ճանաչողության և տեղեկացվածության 
մակարդակի բարձրացում 

  

 Ծրագրի միջոցառումներ 
  11013  Միջոցառման անվանումը (1,534.4) 
    Հայրենադարձության ինտեգրման կենտրոն   
     Միջոցառման նկարագրությունը   
    «Մեկ պատուհանի» սկզբունքով համապարփակ ռեսուրս, որը ՀՀ-ում 

ինտեգրման հարցում աջակցություն կցուցաբերի պոտենցիալ հայրենա-
դարձներին 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

    ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 1,534.4 
1045    Ծրագրի անվանումը 261.4 
     Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն   
     Ծրագրի նպատակը   
     Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթության որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում, 
կրթության մատչելիության ապահովում 

  

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
     Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության 

գրավչության բարձրացում՝ մատչելի և մրցունակ նախնական 
(արհեստագործական)  և միջին մասնագիտական կրթության ապահովում 

  

 Ծրագրի միջոցառումներ 
  12005  Միջոցառման անվանումը 261.4 
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    Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների ուսման 
վարձավճարի փոխհատուցում 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
    Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների՝ 2021/2022 
ուսումնական տարվա  ուսման վարձավճար 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   

1111    Ծրագրի անվանումը 1,273.0 
     Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ծրագիր   
     Ծրագրի նպատակը   
     Ապահովել մատչելի, որակյալ և մրցունակ բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթություն 
  

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
     Գիտելիքների տնտեսության և գիտության զարգացման արդի 

պահանջներին համապատասխան բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում 

  

 Ծրագրի միջոցառումներ 
  12010  Միջոցառման անվանումը 1,273.0 
    Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների ուսման 
վարձավճարի փոխհատուցում 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
    Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների՝ 2021/2022 
ուսումնական տարվա  ուսման վարձավճար 
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     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   
     ՀՀ կառավարություն - 
1139    Ծրագրի անվանումը - 

     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   

     Ծրագրի նպատակը   
    Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև բյուջետային 

երաշխիքների ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման ապահովում 
  

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
     Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետություն և 

թափանցիկություն 
  

 Ծրագրի միջոցառումներ 
   11001  Միջոցառման անվանումը 1,534.4 
    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   

     Միջոցառման նկարագրությունը   
    ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ 

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

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11001  Միջոցառման անվանումը (1,534.4) 
    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   
     Միջոցառման նկարագրությունը   

    ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ 
պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 
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     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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