
     Հավելված N 1 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 8-ի N   1399   - Ն  որոշման 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 

  N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
 

      (հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը 
 Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 

միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

ծրագիրը  միջոցառումը  ինն ամիս  տարի 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 - 

     ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 0.0 - 
 1091    Ծրագրի անվանումը 43,683.8 48,510.0 

     Հանրային իրազեկում   
     Ծրագրի նպատակը   
     Հանրային կապերի, պետական մարմինների թափանցիկության, 

տեղեկատվության մատչելիության ապահովում   

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
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     Հանրության իրազեկվածության մակարդակի բարելավում, ՀՀ համար 
կարևոր նշանակություն ունեցող իրադարձությունների լուսաբանում   

Ծրագրի միջոցառումներ 
   11001  Միջոցառման անվանումը 34,683.8 39,510.0 
     Հանրային իրազեկում և հասարակական-քաղաքագիտական 

հետազոտություններ   

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Կառավարության գործունեության լուսաբանում, թեմատիկ 

վերլուծություններ և ԶԼՄ-ների ամենօրյա մշտադիտարկում   

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
  32001  Միջոցառման անվանումը 9,000.0 9,000.0 
    «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

տեխնիկական հագեցվածության բարելավում   

     Միջոցառման նկարագրությունը   
    «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

աշխատանքային պայմանների բարելավման նպատակով վարչական 
սարքավորումների ձեռքբերում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
    Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 

ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ   

 1136    Ծրագրի անվանումը (1,500.0) (5,726.2) 
     ՀՀ վարչապետի լիազորությունների իրականացման ապահովում   
     Ծրագրի նպատակը   
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     Աջակցել կառավարության՝ վարչապետի և փոխվարչապետերի 
գործունեությանը   

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
     ՀՀ կառավարության և վարչապետի որոշումների ու 

հանձնարարականների կատարման վերահսկողության ապահովում   

Ծրագրի միջոցառումներ 
   11001  Միջոցառման անվանումը (1,500.0) (5,726.2) 
     Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում   
     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Աջակցություն ՀՀ կառավարությանը` քաղաքականության և ծրագրերի 

մշակման և իրականացման գործընթացում, վերահսկողության 
կատարման գործընթացում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
 1156    Ծրագրի անվանումը (42,183.8) (42,783.8) 
     Հայաստան-սփյուռք գործակցության ծրագիր   
     Ծրագրի նպատակը   
     Նպաստել Հայաստանի և հայկական սփյուռքի միջև կապերի 

ամրապնդմանը և զարգացմանը   

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
     Հայաստանի և սփյուռքի միջև կրթական, մշակութային և 

երիտասարդական հաղորդակցության, ճանաչողության և 
տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում 

  

Ծրագրի միջոցառումներ 
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   11007  Միջոցառման անվանումը (5,580.4) (5,580.4) 
     Քայլ դեպի տուն   

     Միջոցառման նկարագրությունը   

     Սփյուռքի հայ երիտասարդության և պատանիների ուսումնաճանաչողա-
կան այցելությունների, հայերենի ուսուցման դասընթացների կազմա-
կերպում և հայրենիքի մասին գիտելիքների փոխանցում 

  

     Միջոցառման տեսակը   

     Ծառայությունների մատուցում   
   11008  Միջոցառման անվանումը (2,330.8) (2,330.8) 
     Սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդների վերապատրաստում   
     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Հայաստանյան իրականության վերաբերյալ իրազեկվածության մակար-

դակի բարձրացում, համայնքային գործունեության ակտիվացմանը 
նպաստող նոր հմտությունների ձեռքբերում, սփյուռքի երիտասարդ 
առաջնորդների ցանցի ընդլայնում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11010  Միջոցառման անվանումը (25,588.0) (26,188.0) 
     Հայաստան-սփյուռք գործակցության վերաբերյալ իրազեկման 

ապահովում   

     Միջոցառման նկարագրությունը   
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     Հայաստան-սփյուռք համագործակցության, հայրենադարձության, 
սփյուռքից ներդրումների, Հայաստան-սփյուռք գործակցության 
ծրագրերի ներկայացման ուղղություններով հեռուստահաղորդումների, 
տեսանյութերի պատվիրում և սփյուռքում արբանյակային հեռարձակում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11012  Միջոցառման անվանումը (2,670.4) (2,670.4) 
     «ի Գործ» սփյուռքահայ մասնագետների ներգրավում ՀՀ  և Արցախի 

պետական կառավարման համակարգում   

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Սփյուռքի մասնագիտական ներուժի ներգրավում ՀՀ և Արցախի 

պետական կառավարման համակարգում   

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11013  Միջոցառման անվանումը (6,014.2) (6,014.2) 
     Հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոն   
     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Հայրենադարձների ինտեգրման կենտրոնը հանդիսանալու է որպես 

համապարփակ հարթակ՝ օգնելով սփյուռքահայերին հայրենադարձության 
բոլոր գործընթացներում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
     ՀՀ կառավարություն - - 
1139    Ծրագրի անվանումը - - 
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   
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     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 9,000.0 9,000.0 
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   
     Միջոցառման նկարագրությունը   
     ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսա-

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

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11001  Միջոցառման անվանումը (9,000.0) (9,000.0) 
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   
     Միջոցառման նկարագրությունը   
     ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսա-

վորման, 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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