
     Հավելված N 1 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                        սեպտեմբերի 16-ի N 1444 - Ն որոշման 
 
 
 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱUԻՆ» 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   
      ինն ամիս  տարի  
     ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - 

     ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 75,713.0 (36,264.0) 

1018   Ծրագրի անվանումը` 75,713.0 (36,264.0) 

    Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիր   
    Ծրագրի նպատակը`   

  
  

Ընտրված էլեկտրոնային կառավարման կատարելագործված 
ծառայությունների հասանելիության բարելավում   

    Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝   
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Ծառայությունների մատուցման էլեկտրոնային կառավարման լուծումների 
իրագործում, հանրային հատվածի արդիականացման և կառավարման 
բարեփոխումների ընդգրկուն ընթացքի ապահովում: 

  

Ծրագրի միջոցառումներ 

  11001 Միջոցառման անվանումը` 8,927.0 61,730.0 

    Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պետական 
հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր 

    

    Միջոցառման նկարագրությունը`     
    ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների 

մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում 
    

    Միջոցառման տեսակը`     
     Ծառայությունների մատուցում      
  32001 Միջոցառման անվանումը` 66,786.0 (97,994.0) 

    
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պետական հատվածի 
արդիականացման երրորդ ծրագրի շրջանակներում էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգերի և սարքավորումների ձեռքբերում 

    

    Միջոցառման նկարագրությունը`     
    ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող  Պետական հատվածի արդիականացման 

երրորդ ծրագրի շրջանակներում էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի  և 
սարքավորումների ձեռքբերում 

    

    Միջոցառման տեսակը`     

    Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 

    

     ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (165,241.0) (366,264.0) 

1043   Ծրագրի անվանումը` (165,241.0) (366,264.0) 



 3

  
  

 Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի, թվայնացման 
և շուկայի զարգացման ծրագիր 

    

    Ծրագրի նպատակը`     
    Բարձր տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների բարելավում     
    Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`     
    Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի աճ     

Ծրագրի միջոցառումներ 
  11017 Միջոցառման անվանումը` (27,927.0) (113,730.0) 

     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` (137,314.0) (252,534.0) 

    
  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 
ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում 
սարքավորումների ձեռքբերում 

    

    Միջոցառման նկարագրությունը`     
     Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 

ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում 
սարքավորումների ձեռքբերում 

    

    Միջոցառման տեսակը`     

     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 
հետ գործառնություններ 

    

    ՀՀ կառավարություն 89,528.0 402,528.0 
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1139    Ծրագրի անվանումը` 89,528.0 402,528.0 
     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` 89,528.0 402,528.0 
    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     

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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