
     Հավելված N 3 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                             նոյեմբերի 3-ի N 1703-Ն որոշման 
 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԻ 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  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
   (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
ծրագիրը միջոցառումը տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (565,000.00) 
     ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (1,777,950.0) 
 1043    Ծրագրի անվանումը (1,078,150.0) 
     Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի, 

թվայնացման և շուկայի զարգացման ծրագիր 

 

     Ծրագրի նպատակը 
 

     Բարձր տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների բարելավում 
 

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
 

     Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի աճ 
 

Ծրագրի միջոցառումներ 
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   11004  Միջոցառման անվանումը (19,000.0) 
     Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված 

համագործակցություն  
  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Համալսարանների հետ համատեղ՝ մասնավոր ընկերությունների կողմից 

իրականացվող մասնագետների պատրաստման ծրագրերի իրագործում, 
մասնագետների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում 
մասնավոր ընկերությունների ծրագրերով և մասնագետների միջոցով 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11009  Միջոցառման անվանումը (21,150.0) 
     Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ   
     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Ձեռնարկատիրական (գիտական և տեխնոլոգիական հիմքով) կրթության 

բարելավման, ստարտափերի զարգացման համար անհրաժեշտ ենթա-
կառուցվածքների, ինչպես նաև դեպի հայաստանյան տեխնոլոգիական 
համակարգ գիտելիքի ներհոսքի ապահովման ծառայություններ 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11010  Միջոցառման անվանումը (15,000.0) 
     Թվայնացման և պետական ամպային ենթակառուցվածքային 

պահանջների՝ ստանդարտների, ձևաչափերի և ընթացակարգերի մշակում 
  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
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     Թվայնացման գործընթացների ու պահանջների ձևավորման, ֆունկցիո-
նալության և պետական ամպային ենթակառուցվածքի, ամպային տեխ-
նոլոգիաների պահանջների, դրանց սպասարկող ֆիզիկական տվյալների 
կենտրոնների տեխնիկական պահանջների և միջազգային ստանդարտների 
տեղայնացում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11017  Միջոցառման անվանումը (663,000.0) 
      Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 

ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր 
  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 

ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   31004  Միջոցառման անվանումը (360,000.0) 
      Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 

ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում սարքա-
վորումների ձեռքբերում 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 

ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում սարքա-
վորումների ձեռքբերում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
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     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ 

  

 1100    Ծրագրի անվանումը (15,000.0) 
     Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բնագավառում պետական 

քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ 
  

     Ծրագրի նպատակը   
     Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում պետական քաղաքականության 

մշակում, ծրագրերի համակարգում 
  

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
     Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բնագավառում  իրականացվող 

ծրագրերի ազդեցության և արդյունավետության բարելավում 
  

 Ծրագրի միջոցառումներ 
   11005  Միջոցառման անվանումը (15,000.0) 
     Ռազմարդյունաբերության բնագավառում պետական քաղաքականության 

մշակում խորհրդատվական, մոնիթորինգի և աջակցության ծառայություններ, 
ծրագրերի համակարգում 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիթորինգի, գնման և 

աջակցության ծառայություններ 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
 1119    Ծրագրի անվանումը (395,000.0) 
     Պաշտպանության բնագավառում գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային հետազոտություններ 
  

     Ծրագրի նպատակը   
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     Նպաստել ՀՀ պաշտպանության և անվտանգության համակարգերի 
զարգացմանը 

  

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
     Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների 

արդյունավետության բարձրացում և ՍՌՏ նոր նմուշների ստեղծում 
  

 Ծրագրի միջոցառումներ 
   11001  Միջոցառման անվանումը (395,000.0) 
     «Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային ծրագրային 

հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում կատարվող հատուկ 
գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների 

իրականացում պաշտպանության համակարգի ապահովման համար 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
 1164    Ծրագրի անվանումը (289,800.0) 
     Հեռահաղորդակցության ապահովում   
     Ծրագրի նպատակը   
     Անխափան ռադիոկապի, հեռախոսային կապի և հեռուստառադիոհեռարձակ-

ման ապահովում 
  

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
     Ռադիոկապի, հեռախոսային կապի և հեռուստառադիոհեռարձակման 

որակի բարելավում 
  

 Ծրագրի միջոցառումներ 
   11004  Միջոցառման անվանումը (86,800.0) 
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     Տվյալների փոխանակման միջգերատեսչական կապի ապահովում   
     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Հայաստանի Հանրապետությունում պետական մարմինների տվյալների 

փոխանակման կապի ապահովում և սպասարկում 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   32001  Միջոցառման անվանումը (203,000.0) 
     ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի 

ներդրում 
  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     ՀՀ ողջ տարածքում  շուրջօրյա մշտադիտարկում   
     Միջոցառման տեսակը   
     Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 

ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 
  

     ՀՀ կառավարություն 1,212,950.0 
 1139    Ծրագրի անվանումը 1,212,950.0 
     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 1,212,950.0 
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     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   

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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