
      Հավելված N 5 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N 1445-Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.5 ԵՎ 9.9 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
     Աղյուսակ N 9.5 

 Բարձրագույն դատական խորհուրդ      

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

    
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   
 1080   Դատական իշխանության գործունեության ապահովում և 

իրականացում  

  

    

 Ծրագրի միջոցառումները  
 
 Ծրագրի դասիչը  1080  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Բարձրագույն դատական խորհրդի բնականոն գործունեության 

ապահովում և Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դատա-
կան իշխանության անկախության երաշխավորմանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացում  
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 Նկարագրությունը   Դատական գործերի բաշխման համակարգի արդիականացում, 
դատարանների բնականոն գործունեության համար նյութատեխնի-
կական պայմաններով ապահովում, Դատական դեպարտամենտին 
որակյալ կադրերով ապահովում, ճշգրիտ դատական վիճակագրության 
վարում և այլն  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Դատական դեպարտամենտ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  36,361.8 93,489.8 

    
 Ծրագրի միջոցառումները  
 

 Ծրագրի դասիչը  1080  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը 11002  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ վճռաբեկ 

դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի 
ապահովում 

    

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

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

ՀՀ վճռաբեկ դատարան     

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  74,376.8 220,250.8 
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 Ծրագրի միջոցառումները  
 
 Ծրագրի դասիչը  1080  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 11003  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի բնականոն 

գործունեության և ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 
կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում 

    

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

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  10,443.4 83,714.1 
    

 Ծրագրի միջոցառումները  
 

 Ծրագրի դասիչը  1080  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը 11004  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի բնականոն գործունեության և 

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից դատական պաշտպանու-
թյան իրավունքի ապահովում 
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 Նկարագրությունը  Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական 
ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի 
տրամադրում, դատական ծառայության իրականացում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարան      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  9,937.2 79,365.0 
    

 Ծրագրի միջոցառումները  
 
 Ծրագրի դասիչը  1080  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11007   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 

դատարանի բնականոն գործունեության և Երևան քաղաքի 
ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում  

    

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

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարան  

    

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,135.0 5,674.7 
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 Ծրագրի միջոցառումները  
 
 Ծրագրի դասիչը   1080  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 11018  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը Բարձրագույն դատական խորհրդի և ՀՀ դատարանների 

պահուստային ֆոնդի ձևավորում և կառավարում 
    

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

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Դատական դեպարտամենտ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  5,400.4 10,249.9 
    

 Ծրագրի միջոցառումները  
 
 Ծրագրի դասիչը  1080 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  31003  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Բարձրագույն դատական խորհրդի տրանսպորտային միջոցներով 

ապահովվածության բարելավում  
    

 Նկարագրությունը Դատական համակարգի աշխատանքային պայմանների բարելավման 
համար տրանսպորտային սարքավորումների ձեռքբերում  
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 Միջոցառման տեսակը   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

    

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության անվանումը 

 Դատական դեպարտամենտ      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Մարդատար ավտոմեքենաների քանակ, հատ  2.0 2.0 
 Սարքավորումների ծառայության կանխատեսվող միջին ժամկետ, տարի  

 
10.0 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  30,000.0 30,000.0 
    

   Աղյուսակ N 9.9 
ՀՀ արդարադատության նախարարություն     

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
    
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   
1057 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  մշակում, ծրագրերի 

համակարգում, խորհրդատվության և մոնիթորինգի իրականացում 

  

    

 Ծրագրի միջոցառումները  
 
 Ծրագրի դասիչը  1057  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերւմ) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության, խորհրդատվու-

թյան, մոնիթորինգի, գնման և աջակցության իրականացում  
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 Նկարագրությունը  Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիթորինգի, 
արդարադատության ծրագրերի համակարգման ծառայություններ  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)   

 ՀՀ արդարադատության նախարարություն      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (26,364.6) (26,364.6)     

Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը    
 1228   Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում, ծրագրերի 

համակարգում և մոնիթորինգի իրականացում  

  

 
    
Ծրագրի միջոցառումները    
    
 Ծրագրի դասիչը  1228  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  31001   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքային պայմանների ապահովում      
 Նկարագրությունը  Ժամանակակից իրավապահ մարմնի կարիքները սպասարկող 

շենքի կառուցում՝ հաշվի առնելով Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 
գործառույթները  

  

 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  
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Ակտիվն օգտագործող կազմա-
կերպության (կազմակերպու-
թյունների) անվանումը (անվա-
նումները)   

 Հակակոռուպցիոն կոմիտե    

  Արդյունքի չափորոշիչներ   
 Աջափնյակ վարչական շրջանի «Սպանդարյան» կայարանի երկաթգծին հարակից 15 հա մակերեսով 
հողատարածքում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային 
պայմանների ապահովում, հատ  

 
(1.0) 

 Կառուցապատվող մակերես, քմ  
 

(7,000.0) 
 Շինարարության աշխատանքների ավարտվածության աստիճանը, տոկոս  

 
(2.0) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (121,600.0) (350,966.0) 

    
 Ծրագրի դասիչը  1228  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  31002   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Հակակոռուպցիոն դատարանի շենքային պայմանների ապահովում      

 Նկարագրությունը  Հակակոռուպցիոն դատարանի կարիքները սպասարկող նոր շենքի 
կառուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  
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Ակտիվն օգտագործող կազմա-
կերպության (կազմակերպու-
թյունների) անվանումը (անվա-
նումները)   

 Հակակոռուպցիոն դատարան      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Երևանի Աջափնյակ Սիլիկյան թաղամաս 12-րդ փողոց, 86 հասցեում տեղակայված տարածքում 
Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ 

 

(1) 

 Աջափնյակ վարչական շրջանի «Սպանդարյան» կայարանի երկաթգծին հարակից 15 հա մակերեսով 
հողատարածքում Հակակոռուպցիոն դատարանի շենքային պայմանների ապահովում, հատ  

 

(1) 

 Նախագծվող մակերես, քմ  
 

(5,000) 
 Նախագծային աշխատանքների ավարտվածության աստիճանը, տոկոս  

 
(100) 

 Շինարարական աշխատանքների ավարտվածության աստիճանը, տոկոս  
 

(3) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (19,690.0) (145,413.7) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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