
     Հավելված N 7 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N 1439-Ն որոշման 

 

                                                                                                                             
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.10 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.11 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 
 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 
  

  

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  

 ՄԱՍ 1. 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 

 

 

1058  Էկոնոմիկայի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, 
ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ 

 

 
     

 

 Ծրագրի դասիչը  1058  Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը  31001  ինն ամիս  տարի 

 
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեխնիկական հագեցվածության 

բարելավում  

    

 
 Նկարագրությունը  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեխնիկական հագեցվածության 

բարելավում  

 
 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ  
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 Ակտիվն օգտագործող կազմա-
կերպության անվանումը  

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  
       
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  47,500.0  47,500.0  

     
  Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
 1116 Անասնաբուժական ծառայություններ      

   

 
Ծրագրի միջոցառումները 

         

 

 Ծրագրի դասիչը 1116 Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(նվազեցումները նշված 

են փակագծերում) 

  Միջոցառման դասիչը 11005 ինն ամիս  տարի  

 

 Միջոցառման անվանումը  Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր 
կենդանիների համարակալում և հաշվառում  

    

 
 Նկարագրությունը  Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների 

համարակալման և հաշվառման միջոցառումների իրականացում  

  Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ      

       

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (52,945.6) (52,945.6) 
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 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    

  
 1165  Ներդրումների և արտահանման խթանման ծրագիր     

   

 
Ծրագրի միջոցառումները 

        

 

 Ծրագրի դասիչը 1165 Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(նվազեցումները նշված 

են փակագծերում) 

  Միջոցառման դասիչը 11002 ինն ամիս  տարի  

 
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության 

ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումներ  
    

 

 Նկարագրությունը  Նոր ոլորտների զարգացման նպաստում, արտահանմանն 
աջակցություն, նոր շուկաների ընդլայնման աջակցություն, 
սերտիֆիկացման ծառայությունների փոխհատուցում, 
վարկավորման տոկոսների սուբսիդավորում, կարողությունների 
զարգացում, արտահանման խնդիրների հետազոտում  

 
 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 

Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ      

 

Գործարար համաժողովների (ֆորումների), ինչպես նաև այլ համանման միջոցառումների 
մասնակցություն և (կամ) կազմակերպում, հատ  (1) (1) 

 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (12,000.0) (12,000.0) 
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 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

 1190  Զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 
  

     

 
Ծրագրի միջոցառումները 

     

 

 Ծրագրի դասիչը 1190 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը 11008  ինն ամիս   տարի  

 

 Միջոցառման անվանումը ՄԱԿ զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության 
Եվրոպայի տարածաշրջանային հանձնաժողովի 67-րդ նիստի և 
համաժողովի կազմակերպում 

    

 

 Նկարագրությունը Միավորված ազգերի կազմակերպության զբոսաշրջության 
համաշխարհային կազմակերպության միջև համագործակցության 
շրջանակներում ՀՀ-ում Միավորված ազգերի կազմակերպության 
զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի 
տարածաշրջանի 67-րդ նիստի և համաժողովի պատշաճ 
կազմակերպման ապահովում 

    

  Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      

 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

ՀՀ գնումների մասին օրենքով ընտրված կազմակերպություն     

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող համաժողով, հատ 1  1  

 
Համաժողովի մասնակիցների թիվը 200  200  

 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  50,339.6 50,339.6 
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 Ծրագրի դասիչը 1190 Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(նվազեցումները նշված 

են փակագծերում) 

  Միջոցառման դասիչը  12001  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տեղական 
տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման  ծրագրի շրջա-
նակներում ՀՀ տարբեր մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված 
ենթակառուցվածքների բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ  

  

  

 

 Նկարագրությունը  Ընտրված մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված 
ենթակառուցվածքների, այդ թվում` ճանապարհների, 
ավտոկայանատեղերի, ջրամատակարարման համակարգերի, 
լուսավորության վերանորոգում և նորովի կառուցում  

 
 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  

 
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (47,500.0) (47,500.0) 

 

  
  

 
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

 

1224 Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր 

  

     

 
Ծրագրի միջոցառումները 
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 Ծրագրի դասիչը 1224 Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

  Միջոցառման դասիչը  12001   ինն ամիս   տարի  

 
 Միջոցառման անվանումը  Տնտեսության արդիականացման միջոցառմանը պետական 

աջակցություն 
    

 

 Նկարագրությունը Արտադրական հնարավորությունների արդիականացման և նոր 
տեխնոլոգիաների ներմուծման խթանման նպատակով մատչելի 
պայմաններով վարկերի տրամադրում 

    

  Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      

 
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

ՀՀ կառավարության 26.03.2020 թ. N 355-Լ որոշման պահանջներին 
համապատասխանող սուբյեկտներ 

    

  Արդյունքի չափորոշիչներ      

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (25,000.0) (25,000.0) 

 

 
                                                                                                                             

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 
N 9.14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

 ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

 ՄԱՍ 1. 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

 

  
  

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

 
1168  Արվեստների ծրագիր 
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Ծրագրի միջոցառումները 

     

 

 Ծրագրի դասիչը 1168 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը 11005  ինն ամիս   տարի  

  Միջոցառման անվանումը  Մշակութային միջոցառումների իրականացում      

  Նկարագրությունը  Արվեստի հանրահռչակում, տարածում, մատչելիության ապահովում      

  Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      

 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 
Մասնագիտացված կազմակերպություններ   

    

  Արդյունքի չափորոշիչներ      

  Հայաստանում միջազգային փառատոնների, մրցույթների, ցուցահանդեսների, ստուգատեսների թիվ  1  1  

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  39,606.0 39,606.0 

     

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.47 ԵՎ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

     
ՀՀ կառավարություն   

        ՄԱՍ 1. 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ      
  

  Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 
   

  1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ    
  Ծրագրի միջոցառումները     
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Ծրագրի դասիչը 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
  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) 50,339.6 50,339.6 

     

  

Ծրագրի դասիչը 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
  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     
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Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

ՀՀ կառավարություն     

    Արդյունքի չափորոշիչներ     

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (50,339.6) (50,339.6) 

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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