
      Հավելված N 1 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N 1430-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 հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 
միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - 
    ՀՀ արդարադատության նախարարություն - - 

1120    Ծրագրի անվանումը (1,500.0) (6,138.1) 
 Քրեակատարողական ծառայություններ     

 Ծրագրի նպատակը     
 Դատապարտյալների պատժի կատարման և ուղղման համար անհրաժեշտ 
պայմանների ապահովում 
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 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
 Դատապարտյալների զբաղվածության և իրավունքների պաշտպանություն     

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  11001  Միջոցառման անվանումը (65,221.0) (69,859.1) 

 Քրեակատարողական ծառայություններ 
  

 Միջոցառման նկարագրությունը 
  

 Դատապարտյալների վերահսկողություն, կալանավայրերում 
դատապարտյալների կացության ապահովում, դատապարտյալների 
սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում, ուսուցում 

  

 Միջոցառման տեսակը 
  

Ծառայությունների մատուցում 
  

  11005  Միջոցառման անվանումը 63,721.0 63,721.0 
 Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակության 
և կրթական ծրագրերի իրականացում՝ առանց տարիքային սահմանափակման  

    

 Միջոցառման նկարագրությունը     
 Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող իրավախախտում 
կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակության և կրթության 
ծրագրերի իրականացում՝ առանց տարիքային սահմանափակման  

    

 Միջոցառման տեսակը     
 Ծառայությունների մատուցում     

1149    Ծրագրի անվանումը 1,500.0 6,138.1 
 Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների վերապատրաստում և 
հատուկ ուսուցում 
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 Ծրագրի նպատակը     
 Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների աշխատանքի  
արդյունավետության բարելավում 

    

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
 Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների բարելավում 

    

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  11002  Միջոցառման անվանումը - 1,872.0 

 Դատավորների, դատախազների, դատավորների ու դատախազների  
թեկնածուների ցուցակում գտնվող անձանց, դատական ծառայողների, 
դատախազության աշխատակազմում ծառայողների, դատական կարգադրիչ-
ների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման ծառայություններ 

  

 Միջոցառման նկարագրությունը 
  

 Դատավորների, դատախազների, դատավորների ու դատախազների 
թեկնածուների ցուցակում գտնվող անձանց, դատական ծառայողների, 
դատախազության աշխատակազմում ծառայողների և դատական 
կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման կազմակերպում 

  

 Միջոցառման տեսակը 
  

 Ծառայությունների մատուցում 
  

  12001  Միջոցառման անվանումը 1,500.0 4,266.1 
 Մասնագիտական վերապատրաստում անցնող ունկնդիրներին 
կրթաթոշակի տրամադրում 

    

 Միջոցառման նկարագրությունը     
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 Դատավորների և դատախազների թեկնածությունների ցուցակում  ընդգրկվելու 
նպատակով անձանց վերապատրաստման  կրթաթոշակի տրամադրում 

    

 Միջոցառման տեսակը     
 Տրանսֆերտների տրամադրում     

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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