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ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

    
(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  արդարադատության նախարարություն  (167,654.6) (522,744.3) 

1057    Ծրագրի անվանումը (26,364.6) (26,364.6) 
 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  մշակում, ծրագրերի 
համակարգում, խորհրդատվության և մոնիթորինգի իրականացում 

    

 Ծրագրի նպատակը     
 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության, խորհրդատվության, 
մոնիթորինգի, գնման և աջակցության իրականացում 
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 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
 Արդարադատության քաղաքականության իրագործմանն ուղղված ծրագրերի 
արդյունավետության բարելավում 

    

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  11001  Միջոցառման անվանումը (26,364.6) (26,364.6) 

 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության, խորհրդատվության, 
մոնիթորինգի, գնման և աջակցության իրականացում 

    

 Միջոցառման նկարագրությունը     
 Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիթորինգի, 
արդարադատության ծրագրերի համակարգման ծառայություններ 

    

 Միջոցառման տեսակը     
 Ծառայությունների մատուցում     

1228    Ծրագրի անվանումը     (141,290.0)    (496,379.7) 
 Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և 
մոնիթորինգի իրականացում 

    

 Ծրագրի նպատակը     
 Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի վերափոխում և 
զարգացում` նաև ոլորտային կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանման ու նվազեցման 
և էլեկտրոնային ժողովրդավարության գործիքների ներդրման միջոցով 

    

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
 Կոռուպցիայի նվազեցում, հակակոռուպցիոն արդյունավետ ինստիտուցիոնալ 
համակարգի առկայություն 

    

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  31001  Միջոցառման անվանումը (121,600.0) (350,966.0) 

 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքային պայմանների ապահովում 
 

  
 Միջոցառման նկարագրությունը     
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 Ժամանակակից իրավապահ մարմնի կարիքները սպասարկող շենքի 
կառուցում՝ հաշվի առնելով Հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործառույթները 

    

 Միջոցառման տեսակը     

 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 
հետ գործառնություններ 

    

  31002  Միջոցառման անվանումը (19,690.0) (145,413.7) 
 Հակակոռուպցիոն դատարանի շենքային պայմանների ապահովում   

 Միջոցառման նկարագրությունը   

 Հակակոռուպցիոն դատարանի կարիքները սպասարկող նոր շենքի կառուցում   

 Միջոցառման տեսակը   

 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 
հետ գործառնություններ 

  

     Բարձրագույն դատական խորհուրդ 167,654.6 522,744.3 
1080    Ծրագրի անվանումը 167,654.6 522,744.3 

 Դատական իշխանության գործունեության ապահովում և իրականացում     

 Ծրագրի նպատակը     
 Դատական իշխանության անկախության երաշխավորում, բնականոն 
գործունեության և դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում 

    

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
 Դատական իշխանության գործունեության և դատական պաշտպանության 
իրավունքի ապահովման արդյունավետության բարձրացում 

    

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  11001  Միջոցառման անվանումը 36,361.8 93,489.8 
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 Բարձրագույն դատական խորհրդի բնականոն գործունեության ապահովում և 
Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դատական իշխանության անկախու-
թյան երաշխավորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 

    

 Միջոցառման նկարագրությունը     
 Դատական գործերի բաշխման համակարգի արդիականացում, դատարանների 
բնականոն գործունեության համար նյութատեխնիկական պայմաններով ապահո-
վում, Դատական դեպարտամենտին որակյալ կադրերով ապահովում, ճշգրիտ 
դատական վիճակագրության վարում և այլն 

    

 Միջոցառման տեսակը     
 Ծառայությունների մատուցում     

  11002  Միջոցառման անվանումը 74,376.8 220,250.8 
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ վճռաբեկ 
դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում 

  

 Միջոցառման նկարագրությունը   

Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի 
կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  
դատական ծառայության իրականացում 

  

 Միջոցառման տեսակը   

 Ծառայությունների մատուցում   

  11003  Միջոցառման անվանումը 10,443.4 83,714.1 
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի բնականոն գործունեության և 
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում 

    

 Միջոցառման նկարագրությունը     
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Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի 
կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  
դատական ծառայության իրականացում 

    

 Միջոցառման տեսակը     
 Ծառայությունների մատուցում     

  11004  Միջոցառման անվանումը 9,937.2 79,365.0 
ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ 
վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից դատական պաշտպանության 
իրավունքի ապահովում 

    

 Միջոցառման նկարագրությունը     
Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի 
կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  
դատական ծառայության իրականացում 

    

 Միջոցառման տեսակը     
 Ծառայությունների մատուցում     

  11007  Միջոցառման անվանումը 1,135.0 5,674.7 
 Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
բնականոն գործունեության և Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում 

  

 Միջոցառման նկարագրությունը   

 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի 
կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  
դատական ծառայության իրականացում 

  

 Միջոցառման տեսակը   

 Ծառայությունների մատուցում   

  11018  Միջոցառման անվանումը 5,400.4 10,249.9 
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Բարձրագույն դատական խորհրդի և ՀՀ դատարանների պահուստային ֆոնդի 
ձևավորում և կառավարում 

    

 Միջոցառման նկարագրությունը     
Չնախատեսված և չկանխատեսված ծախսերի փոխհատուցում     
 Միջոցառման տեսակը     
 Ծառայությունների մատուցում     

  31003  Միջոցառման անվանումը 30,000.0 30,000.0 
Բարձրագույն դատական խորհրդի տրանսպորտային միջոցներով 
ապահովվածության բարելավում  

    

 Միջոցառման նկարագրությունը     
Դատական համակարգի աշխատանքային պայմանների բարելավման համար 
տրանսպորտային սարքավորումների ձեռքբերում  

    

 Միջոցառման տեսակը     
Պետական մարմնի կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ 

    

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
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