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NN 
ը/կ 

 

Ծրագրի և միջոցառման 
անվանումը 

Նպատակը և ակնկալվող 
արդյունքը 

Ժամկետը Ֆինանսավորման 
չափը (հազ. դրամ) 

Ֆինանսավորման 
աղբյուրը 

Պատասխանատու 
կատարողը 

1. 1 «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»  

«Հայաստանի 
Հանրապետության  

առաջնություններին և 
միջազգային 

միջոցառումներին 
մասնակցության 

ապահովման համար 
մարզիկների 

նախապատրաստում և 
առաջնությունների 

անցկացում» 

Հայաստանի Հանրապետության  
առաջնությունների անցկացման 
ապահովում: Համաշխարհային 
պատանեկան օլիմպիական 
խաղերին, աշխարհի և Եվրոպայի 
առաջնություններին ու վարկա-
նիշային միջազգային մրցաշարե-
րին լավագույն ձևով նախա-
պատրաստվելու նպատակով 
ուսումնամարզական հավաքների 
կազմակերպում: Աշխարհի և 
Եվրոպայի առաջնություններում 
մրցանակային տեղեր գրավելով՝ 
Հայաստանի Հանրապետության  
մարզական հեղինակության 
բարձրացման ապահովում: 
Հայաստանի Հանրապետության  
առաջնությունների քանակի 

Տարվա 
ընթացքում 

1,198,073.9 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 



 
 

ավելացում, օլիմպիական 
խաղերին, աշխարհի և Եվրոպայի 
առաջնություններին, վարկանի-
շային միջազգային մրցաշա-
րերին լավագույն ձևով մասնակ-
ցելու նպատակով ուսումնամար-
զական հավաքների քանակի 
ավելացում, միջազգային 
տարբեր պաշտոնական և ոչ 
պաշտոնական մրցաշարերին 
մասնակցության ավելացում: 

2. 2 «Մեծ նվաճումների 
սպորտ» 

«Հայաստանի 
Հանրապետության  

հավաքական թիմերին 
մարզահագուստով և 

մարզահանդերձանքով 
ապահովում» 

Եվրոպայի, աշխարհի առաջնու-
թյուններին մասնակցող Հայաս-
տանի Հանրապետության 
հավաքական թիմերի անդամ-
ներին մարզահագուստով և 
մարզահանդերձանքով ապա-
հովում: Հայաստանի Հանրապե-
տության հավաքական թիմերի 
Եվրոպայի, աշխարհի առաջնու-
թյուններին պատշաճ ձևով 
ներկայացում 

1-ին 
եռամսյակ 

81,840.0 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

3. 3 «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»     

«Ադապտիվ սպորտին 
առնչվող ծառայություններ» 

Ադապտիվ սպորտի զարգացման 
խթանում, ֆիզիկական վարժու-
թյուններով մշտապես զբաղվելու, 
առողջ կենսակերպի գաղափարի 
արմատավորում, սոցիալական 
հավասարության խթանում 
հասարակություն ինտեգրման 
գործընթացի խթանում, բարոյա-
հոգեբանական մթնոլորտի 
բարելավում, Հայաստանի Հան-

Տարվա 
ընթացքում 

112,603.3 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 



 
 

րապետության  առաջնություն-
ների անցկացման ապահովում, 
պարապողների մարզական 
վարպետության կատարելագոր-
ծում,  ինչպես նաև հաշմանդամ-
ների միջազգային մարզական 
կազմակերպություններում 
ադապտիվ սպորտով զբաղվող 
հասարակական կազմակերպու-
թյունների ինտեգրման գործըն-
թացի խթանում 

4. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»   

«Հայաստանի 
Հանրապետությունում 

հակադոպինգային 
ծրագրերի մշակում և 
իրականացում» ըստ 

գործող 
«Համաշխարհային 
հակադոպինգային 

օրենսգրքի» միջազգային 
ստանդարտների 

Հակադոպինգային ուսումնա-
սիրությունների ուղղությամբ 
տարվող աշխատանքների 
բարելավում 

Տարվա 
ընթացքում 

54,623.7 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

5. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»    

«Աջակցություն hայկական 
կոխ ըմբշամարտ 

մարզաձևի  
զարգացմանը» 

Մատաղ սերնդի ֆիզիկական 
դաստիարակության ամրա-
պնդում, առողջ ապրելակերպի   
դաստիարակում, ազգային 
մարզաձևերի պահպանում 

Տարվա 
ընթացքում 

8,133.4 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 



 
 

6. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»   

«Նավամոդելային 
սպորտի զարգացում» 

Նավամոդելային սպորտի 
զարգացում, նավամոդելային  
սպորտի 2021 թ. աշխարհի  
առաջնությանը մասնակցություն, 
աշխարհի  և Եվրոպայի առաջ-
նություններին Հայաստանի 
Հանրապետության  ազգային 
հավաքականի (համալրված նաև 
աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն-
ներով) մասնակցություն, ներկա-
յացում և փորձի փոխանակում 

2-րդ 
եռամսյակ 

5,075.1 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

7. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»   

«Շախմատիստների 
պատրաստման 

ծառայություններ» 

Հայաստանում շախմատի 
զարգացմանն ու ծավալմանը 
նպաստում, շախմատային 
դպրոցների, ակումբների և 
խմբակների նյութատեխնիկա-
կան ապահովման ընդլայնում, 
շախմատային կյանքի տարած-
մանն ու լուսաբանմանը աջակ-
ցում, միջազգային նմանատիպ 
կազմակերպությունների հետ 
գործունեության կազմակերպում 

Տարվա 
ընթացքում 

158,438.5 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

8. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»  

 «2022 թվականի 
ձմեռային օլիմպիական 
խաղերին Հայաստանի 

մարզական 
պատվիրակության 
մասնակցության 

ապահովում» 

2022 թվականի ձմեռային 
Օլիմպիական խաղերին 
Հայաստանի մարզական 
պատվիրակության մասնակ-
ցության ապահովում 

1-ին 
եռամսյակ 

26,096.7 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 



 
 

9. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»   

«Եվրոպայի 
երիտասարդության 

օլիմպիական 
փառատոներին 

Հայաստանի մարզական 
պատվիրակության 

մասնակցության 
ապահովում» 

Հայաստանի մարզիկների 
մասնակցության ապահովում 
Եվրոպայի երիտասարդության 
ամառային օլիմպիական 
փառատոնին, երիտասարդ 
խոստումնալից մարզիկների 
բացահայտում 

2-րդ   
եռամսյակ   

51,165.8 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

10. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»   

«Ֆրանկոֆոնիայի 
մարզամշակութային 

խաղերին Հայաստանի 
մարզական 

պատվիրակության 
մասնակցության 

ապահովում» 

Հայաստանի մարզիկների 
մասնակցության ապահովում 
2022 թ. Ֆրանկոֆոնիայի 
մարզամշակութային խաղերին, 
երիտասարդ խոստումնալից 
մարզիկների բացահայտում 
օլիմպիական գաղափարների 
տարածում, մրցակցական փորձի 
ձեռքբերում 

2-րդ  
եռամսյակ 

38,676.6 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

11. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»  

 «Միջազգային մարզական 
միջոցառումների 
հաղթողներին և 

մրցանակակիրներին 
դրամական մրցանակների 

հանձնում» 

Դրամական պարգևներ շնորհելու 
միջոցով մարզիչների և մարզիկ-
ների նյութական խրախուսում և 
սոցիալական վիճակի բարելա-
վում, օլիմպիական խաղերին, 
աշխարհի, Եվրոպայի առաջնու-
թյուններին և միջազգային մրցա-
շարերին հաղթողների և մրցա-
նակակիրների նյութական խրա-
խուսում ըստ արդյունքների 

4-րդ 
եռամսյակ 

150,000.0 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 



 
 

12. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ» 

«Հայաստանի 
Հանրապետության  

հավաքական թիմերի 
գլխավոր և ավագ 

մարզիչների 
վարձատրություն և 

աշխարհի չեմպիոններին, 
օլիմպիական խաղերի և 

շախմատի 
համաշխարհային 

օլիմպիադայի 
մրցանակակիրներին 

պատվովճարի 
հատկացում» 

Հայաստանի Հանրապետության 
հավաքական թիմերի մարզում-
ների արդյունավետության 
բարձրացում, Հայաստանի 
Հանրապետության հավաքական 
թիմերի մարզիչների աշխատա-
վարձերի վճարում, վերջիններիս 
սոցիալական պայմանների 
բարելավում և մարզական 
արդյունքների բարձրացում 

Տարվա 
ընթացքում 

166,478.4 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

13. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ»  

«Օլիմպիական խաղերում, 
աշխարհի և Եվրոպայի 
առաջնություններում 
բարձր արդյունքների 
հասած Հայաստանի 
Հանրապետության 

հավաքական թիմերի 
մարզիկներին և նրանց 

մարզիչներին 
անվանական թոշակի 

հատկացում» 

Օլիմպիական խաղերում, 
աշխարհի, Եվրոպայի առաջնու-
թյուններում, միջազգային մրցում-
ներում մրցանակային տեղերի 
նվաճում, անձնական արդյունք-
ների բարելավում: Օլիմպիական 
խաղերի մասնակցության համար 
վարկանիշների ձեռքբերում, 
աշխարհի, Եվրոպայի և Հայաս-
տանի Հանրապետության ռեկորդ-
ների բարելավում 

Տարվա 
ընթացքում 

624,346.2 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 



 
 

14. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ» 

«Հայաստանի 
Հանրապետության  
«Տարվա լավագույն 

մարզիկներ» մրցույթի 
կազմակերպում, 

անցկացում և հաղթող 
ճանաչված մարզիկների 

պարգևատրում» 

Հայաստանի Հանրապետության 
«Տարվա 10 լավագույն մարզիկ-
ներ» մրցույթի կազմակերպում, 
անցկացում և հաղթող ճանաչված 
մարզիկների պարգևատրում 

4-րդ 
եռամսյակ 

51,500.0 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

15. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ» 

«ՀՀ հավաքական թիմերի  
մարզիկների ֆունկցիոնալ  

վիճակի 
արդյունավետության  

բարձրացումը 
վիտամինիզացիայի և 

չարգելված սպորտային 
հավելյալ սննդով 

ապահովման միջոցով» 

Աջակցություն մարզիկների 
սպորտային գործունեության, 
մրցակցային արդյունավե-
տության բարձրացմանը 
 

1-ին 
եռամսյակ 

40,000.0 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

16. «Մեծ նվաճումների 
սպորտ» 

«ՀՀ մարզիկների 
արդյունավետության 

բարձրացումը սպորտային 
հոգեբանության 

առաջատար մեթոդների 
ներդրման և կիրառման 

միջոցով» 
 

Սպորտային գործունեության 
իրականացման տարբեր փուլերի 
համապատասխան մարզիկների 
հոգեբանական պատրաստակա-
նության  վիճակի  բարելավում  

1-ին 
եռամսյակ 

4,000.0 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 



 
 

17. «Մասսայական սպորտ»  
«Մասսայական սպորտին 

առնչվող 
ծառայություններ» 

Տարիքային և uոցիալական 
տարբեր խմբերի անձանց համար 
ֆիզիկական դաuտիարակության 
անընդհատության և ֆիզիկական 
կուլտուրայով ու uպորտով 
զբաղվելու անընդհատության 
ապահովում, բնակչության 
շրջանում առողջ ապրելակերպի 
արմատավորում, անհատի 
բազմակողմանի ու ներդաշնակ 
զարգացման գործում 
ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի դերի կարևորում  

Տարվա 
ընթացքում 

50,000.0 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

18. «Մասսայական սպորտ»      
«Հայաստանի 

Հանրապետության 
վարչապետի գավաթ» 

սիրողական խճուղային 
հեծանվավազքի 

մրցաշարի անցկացում    

Հանրապետությունում 
հեծանվային սպորտի և առողջ 
ապրելակերպի մասսայակա-
նացում, «Հեծանիվը որպես 
շրջակա միջավայրը աղտոտ-
վածությունից զերծ պահելու 
միջոց» գաղափարի քարոզում 

3-րդ 
եռամսյակ 

25,724.2 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

19. «Մասսայական սպորտ»        
«Հայաստանի 

Հանրապետության 
վարչապետի գավաթ» 
 սիրողական սեղանի 

թենիսի մրցաշարի 
անցկացում 

 

Ժամանցի, ակտիվ հանգստի 
կազմակերպման և առողջ 
ապրելակերպի ձևավորման 
գործում սեղանի թենիս մարզա-
ձևի դերի բարձրացում 

4-րդ 
եռամսյակ 

25,196.1 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 



 
 

20. «Մասսայական սպորտ»     
«Հայաստանի 

Հանրապետության 
վարչապետի գավաթ» 

 սիրողական լողի 
մրցաշարի անցկացում 

 

Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում լող մարզաձևի 
մասսայականացում   

3-րդ 
եռամսյակ 

20,155.2 
 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

21. «Մասսայական սպորտ»   
«Հայաստանի 

Հանրապետության 
վարչապետի գավաթ» 

 կրոսավազքի մրցաշարի 
անցկացում 

       

Տարիքային և uոցիալական 
տարբեր խմբերի անձանց 
համար ֆիզիկական դաuտիա-
րակության անընդհատության և 
ֆիզիկական կուլտուրայով ու 
uպորտով զբաղվելու մատչելիու-
թյան ապահովում 

4-րդ 
եռամսյակ 

41,690.3 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

 
ՀՀ օրենսդրությամբ 
չարգելված միջոցներ 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

22. Իրականցվող առողջ 
ապրելակերպի և 

մարզական զանգվածային  
միջոցառումների 
հաղթողների և 

մրցանակակիրների հետ 
հարցազրույցների 

կազմակերպման, նրանց 
հեռուստահաղորդաշա- 
րերին հյուրընկալելու, 
միջոցով բնակչության 

շրջանում առողջ 
ապրելակերպի 
քարոզչության 
իրականացում 

Առողջարարական և մարզական 
զանգվածային  աշխատանքների 
վերաբերյալ հանրությանը 
իրազեկման միջոցով, նրանց 
կենցաղում առողջ կենսակերպի, 
ֆիզկուլտուրայի և սպորտի՝ 
որպես ֆիզիկական և հոգևոր 
առողջության կարևորագույն 
բաղադրիչի կարևորման 
արմատավորում 

Տարվա 
ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

 
Հայաստանի 

Հանրապետության  
կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

«Հանրային 
հեռուստաընկերություն» 

ՓԲԸ,  «Հանրային կապերի 
և տեղեկատվության 

կենտրոն» ՓԲԸ 



 
 

23. «Մասսայական սպորտ»        
«Համաշխարհային 
ունիվերսիադային 

Հայաստանի 
ուսանողական մարզական 

պատվիրակության 
մասնակցության 

ապահովում» 

Հայաստանի Հանրապետության 
համալսարանական մարզական 
պատվիրակությունները ունիվեր-
սիադաներին ներկայանում են 
Հայաստանի Հանրապետության 
ուսանող լավագույն մարզիկ-
ներով և հավաքական թիմերի 
մարզիչներով: Հայաստանի 
Հանրապետության համալսա-
րանական մարզական պատ-
վիրակությունների մասնակ-
ցություն համալսարանական 
սպորտի միջազգային ֆեդերա-
ցիայի (ՖԻՍՈՒ) կողմից կազմա-
կերպվող կրթական սեմինար-
ներին, վեհաժողովին և կոնֆե-
րանսին՝ ներկայացնելով Հայաս-
տանի Հանրապետությունում 
համալսարանական սպորտի 
առկա վիճակը և զարգացման 
հեռանկարները:  

2-րդ   
եռամսյակ 

19,350.0 Հայաստանի 
Հանրապետության  
պետական բյուջե 

Հայաստանի 
Հանրապետության  

կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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