
     Հավելված N 1 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          հունիսի 30-ի N  1007     - Ն  որոշման 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2022  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՄԱՍԻՆ»  OՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 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 0.0  0.0  0.0  

                   ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  0.0  0.0  0.0  
1146    Ծրագրի անվանումը       

 Հանրակրթության ծրագիր (30,042.3) (7,316.5) (8,601.0) 
 Ծրագրի նպատակը       
 Ապահովել անվճար և որակյալ հանրակրթություն       
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը       
 Մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական ունակությունների 
համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացմամբ, հայրենասիրության, 
պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված, 
պատշաճ վարքով և վարվելակերպով անձի  ձևավորում       
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     Ծրագրի միջոցառումներ       
  

11003 

 Միջոցառման անվանումը       
 Միջնակարգ ընդհանուր հանրակրթություն (30,042.3) (7,316.5) (8,601.0) 
 Միջոցառման նկարագրությունը       
 Պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակում սովորողների 
ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման 
բարձր մակարդակի ապահովում 

      

 Միջոցառման տեսակը       
 Ծառայությունների մատուցում       

1227    Ծրագրի անվանումը       
 Կրթության ոլորտում տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ներդրում 

30,042.3 7,316.5 8,601.0 

 Ծրագրի նպատակը       
 Կրթության ոլորտում տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների կիրառման ընդլայնում       
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը       
 Ուսումնական հաստատությունների լիարժեք ընդգրկվածություն 
կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում և 
ուսումնական նյութերով առցանց ապահովում       

     Ծրագրի միջոցառումներ       
  11001  Միջոցառման անվանումը       
  

  

 Էլեկտրոնային կառավարում 8,594.3 17,188.5 34,377.0 
 Միջոցառման նկարագրությունը       
 ՀՀ կրթական ցանցի մշտադիտարկում, կենտրոնական հանգույցի 
սերվերների սպասարկում, կրթության կառավարման 
տեղեկատվական համակարգի ամբողջականացում       
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 Միջոցառման տեսակը       
 Ծառայությունների մատուցում       

  11002  Միջոցառման անվանումը       
  

  

 ՏՀՏ բովանդակություն և հեռավար ուսուցում 21,448.0 56,528.0 83,424.0 
 Միջոցառման նկարագրությունը       
«Հայկական կրթական միջավայր» պորտալի և ենթակայքերի 
սպասարկում, հեռավար դասընթացների կազմակերպում, շարժական 
ինտերնետային կայանի շահագործում, կրթության ոլորտում ՏՀՏ 
բնագավառի ծրագրերի համակարգում       
 Միջոցառման տեսակը       
 Ծառայությունների մատուցում       

  11003  Միջոցառման անվանումը       
  

  

 ՏՀՏ ենթակառուցվածքների ապահովում և սպասարկում  0.0  (66,400.0) (109,200.0) 
 Միջոցառման նկարագրությունը       
 ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում տվյալների 
փոխանակման կապի ապահովում և սպասարկում, կապի հանգույցի, 
սարքավորումների ծրագրային սպասարկման և համակարգչային 
տեխնիկական օժանդակման ծառայության ձեռքբերում        
 Միջոցառման տեսակը       
 Ծառայությունների մատուցում       

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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