
       Հավելված N 1 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                       սեպտեմբերի 30-ի N   1600  - Ն  որոշման 
 
 

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

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

      
   (հազ. դրամ)  

 Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 
միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ նվազե-
ցումները՝ փակագծերում)   

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 
     ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 
    այդ թվում՝     
    ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 0.0  0.0  

1041    Ծրագրի անվանումը     
Մեծ նվաճումների սպորտ 6,770.0  6,770.0  
 Ծրագրի նպատակը     
Նպաստել Հայաստանում մեծ սպորտի շարունակական զարգացմանը և 
միջազգային հարթակներում ՀՀ դիրքի բարելավմանը 

    



 2

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
ՀՀ առաջնությունների ընդլայնում, միջազգային սպորտային 
միջոցառումներին մասնակցության և նվաճումների ապահովում     

   Ծրագրի միջոցառումներ     

11021 

 Միջոցառման անվանումը     
Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական, միջին մասնագիտական 
և  բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, ինչպես նաև մանկա-
պատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիա-
ներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին 
գույքով ապահովում 

6,770.0 6,770.0 

 Միջոցառման նկարագրությունը     
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատակով հանրակրթական, 
միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, 
ինչպես նաև մարզակառույցներին, մարզադպրոցներին, մարզական հասա-
րակական կազմակերպություններին մարզական և այլ անհրաժեշտ գույքի 
տրամադրում      
 Միջոցառման տեսակը     
 Ծառայությունների մատուցում     

1130    Ծրագրի անվանումը     
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի   պետական 
քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ (88,170.7) (88,170.7) 

 Ծրագրի նպատակը     
 Ապահովել համընդհանուր, հավասարապես հասանելի, ներառական և 
որակյալ կրթություն՝  բավարարելով տնտեսության ու հասարակության 
պահանջները, լիարժեք ծառայելով  ազգային շահերին 
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 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառում իրականացվող 
ծրագրերի ազդեցության և արդյունավետության  բարելավում     

   Ծրագրի միջոցառումներ     

11001 

 Միջոցառման անվանումը     
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի պետական 
քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիթորինգի 
ծառայություններ 

(88,170.7) (88,170.7) 

 Միջոցառման նկարագրությունը     
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի պետական 
քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիթորինգի 
ծառայությունների ապահովում     
 Միջոցառման տեսակը     
 Ծառայությունների մատուցում     

1183 

  

 Ծրագրի անվանումը     
 Ապահով դպրոց 102,956.9  102,956.9  
 Ծրագրի նպատակը     
 Դպրոցներին սպառնացող աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների 
հզորացում, դպրոցի անձնակազմի և աշակերտների անվտանգության 
ապահովման մակարդակի բարձրացում՝ կիրառելով ներառական և 
երեխայակենտրոն մոտեցում     
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
 Դպրոցական միջավայրի բարելավում     

  Ծրագրի միջոցառումներ     

32012 
Միջոցառման անվանումը     
Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում 102,956.9 102,956.9 
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Միջոցառման նկարագրությունը     
Կրթական ժամանակակից նորմերին համապատասխանող գույքի ձեռքբերում     
Միջոցառման տեսակը     
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

    
1192    Ծրագրի անվանումը     

 Կրթության որակի ապահովում (21,556.2) (21,556.2) 
 Ծրագրի նպատակը     

 Ընթացիկ աշխատանքների, բարեփոխումների և նոր նախաձեռնությունների 
միջոցով ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում իրականացվող միջոցա-
ռումների, մատուցվող ծառայությունների բովանդակության և կազմակերպման 
որակի շարունակական բարելավում     
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

    
 Նախադպրոցականից մինչև հետբուհական կրթության որակի, այն է սովորող-
ների, միջավայրի, ծրագրերի և ուսումնական նյութերի բովանդակության,  
գործընթացների, ինչպես նաև վերջնարդյունքների որակի բարելավում ըստ 
ներպետական և միջազգային ցուցիչների 

    

  
 Ծրագրի միջոցառումներ     

11010 

 Միջոցառման անվանումը     
 Ատեստավորման նոր համակարգի ներդրում՝ ուղղված ուսուցիչների 
որակի բարձրացմանը (21,556.2) (21,556.2) 
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 Միջոցառման նկարագրությունը     
 Հանրակրթական դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչների կամավոր 
ատեստավորման համակարգի մշակում և ներդրում     
 Միջոցառման տեսակը     
 Ծառայությունների մատուցում     

    ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 0.0  0.0  
 1139    Ծրագրի անվանումը     

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0.0  0.0  
 Ծրագրի նպատակը     
 Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման ապահովում 

    

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
 Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետության և 
թափանցիկության ապահովում     

 11001  Միջոցառման անվանումը     

 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 6,770.0  6,770.0  
 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     

 11001  Միջոցառման անվանումը     
 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (6,770.0) (6,770.0) 
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 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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