
     Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 8-ի N  1399  - Ն  որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

        
 ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  

 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
      
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1091  Հանրային իրազեկում 
        
 Ծրագրի միջոցառումները  

 Ծրագրի դասիչը 
 1091  Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Հանրային իրազեկում և հասարակական-քաղաքագիտական 

հետազոտություններ  
    

 Նկարագրությունը  Կառավարության գործունեության լուսաբանում, թեմատիկ 
վերլուծություններ և ԶԼՄ-ների ամենօրյա մշտադիտարկում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության անվանումը  

 Մասնագիտացված կազմակերպություն      



 2

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  34,683.8 39,510.0 

 Ծրագրի դասիչը 
 1091  Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 32001  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

տեխնիկական հագեցվածության բարելավում 
    

 Նկարագրությունը «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 
աշխատանքային պայմանների բարելավման նպատակով 
վարչական սարքավորումների ձեռքբերում 

    

 Միջոցառման տեսակը Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 

    

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության անվանումը  

«Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ     

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Ձեռք բերվող մասնագիտական տեխնիկայի քանակ, հատ 23 23 
Մասնագիտական խմբի համար ձեռք բերվող համակարգչային տեխնիկա քանակ, հատ 24 24 
Մասնագիտական խմբի համակարգչային տեխնիկայի բարելավում, տոկոս 20 20 
Սարքավորումների ծառայության կանխատեսվող միջին ժամկետ, տարի 7 7 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  9,000.0 9,000.0 
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1136  ՀՀ վարչապետի լիազորությունների իրականացման ապահովում 
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 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը 1136 Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում     
 Նկարագրությունը  Աջակցություն ՀՀ կառավարությանը` քաղաքականության և ծրագրերի 

մշակման և իրականացման գործընթացում, վերահսկողության 
կատարման գործընթացում 

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ     

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (1,500.0) (5,726.2) 
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1156   Հայաստան-սփյուռք գործակցության ծրագիր  
        
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը  1156  Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11007   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Քայլ դեպի տուն      
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 Նկարագրությունը  Սփյուռքի հայ երիտասարդության և պատանիների ուսումնա-
ճանաչողական այցելությունների, հայերենի ուսուցման դասընթաց-
ների կազմակերպում և հայրենիքի մասին գիտելիքների փոխանցում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության անվանումը  

 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (5,580.4) (5,580.4) 
        
 Ծրագրի դասիչը  1156  Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11008   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդների վերապատրաստում      
 Նկարագրությունը  Հայաստանյան իրականության վերաբերյալ իրազեկվածության 

մակարդակի բարձրացում, համայնքային գործունեության 
ակտիվացմանը նպաստող նոր հմտությունների ձեռքբերում, 
սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդների ցանցի ընդլայնում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության անվանումը  

 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,330.8) (2,330.8) 
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 Ծրագրի դասիչը  1156  Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  11010   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Հայաստան-սփյուռք գործակցության վերաբերյալ իրազեկման 

ապահովում  
    

 Նկարագրությունը  Հայաստան-սփյուռք համագործակցության, հայրենադարձության, 
սփյուռքից ներդրումների, Հայաստան-սփյուռք գործակցության 
ծրագրերի ներկայացման ուղղություններով հեռուստահաղորդում-
ների, տեսանյութերի պատվիրում և սփյուռքում արբանյակային 
հեռարձակում  

    

 Միջոցառման տեսակը   Ծառայությունների մատուցում      
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության անվանումը  

 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (25,588.0) (26,188.0) 
        
 Ծրագրի դասիչը  1156  Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11012   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  «ի Գործ» սփյուռքահայ մասնագետների ներգրավում ՀՀ  և 

Արցախի պետական կառավարման համակարգում  
    

 Նկարագրությունը   Սփյուռքի մասնագիտական ներուժի ներգրավում ՀՀ և Արցախի 
պետական կառավարման համակարգում  
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 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության անվանումը  

 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,670.4) (2,670.4) 
        
 Ծրագրի դասիչը  1156  Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11013   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոն      
 Նկարագրությունը  Հայրենադարձների ինտեգրման կենտրոնը հանդիսանալու է որպես 

համապարփակ հարթակ՝ օգնելով սփյուռքահայերին 
հայրենադարձության բոլոր գործընթացներում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության անվանումը  

 ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (6,014.2) (6,014.2) 
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 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 ՀՀ կառավարություն 
 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
    

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1139  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

  
 Ծրագրի միջոցառումները  
    Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 
 Ծրագրի դասիչը 1139 
 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 

ֆինանսավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 ՀՀ կառավարություն  
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 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  9,000.0 9,000.0 

 Ծրագրի դասիչը 1139 
 Միջոցառման դասիչը  11001   Ինն ամիս  Տարի  

 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 

ֆինանսավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 ՀՀ կառավարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (9,000.0) (9,000.0) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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