
Հավելված N1
Աղյուսակ N21-1

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը     
/հազար դրամ/

1 2
ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին 

մասնակցության ապահովման համար մարզիկների 
նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում

929,967.2

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 929,967.2

այդ թվում

«Հայաստանի աթլետիկայի ֆեդերացիա» ՀԿ 21,000.0
«Հայաստանի Հանրապետության բասկետբոլի ֆեդերացիա» ՀԿ 18,000.0
«Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի ֆեդերացիա» ՀԿ 110,000.0
«Հայաստանի Հանրապետության գեղասահքի ֆեդերացիա» ՀԿ 9,000.0

«Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ 12,000.0
«Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիա» ՀԿ 220,000.0
«Հայաստանի թաէքվոնդոյի ֆեդերացիա» ՀԿ 18,000.0

«Հայկական ազգային կանոէի ֆեդերացիա» ՀԿ 9,000.0

«Հայաստանի լողի դաշնություն» ՀԿ 10,000.0

«Հայաստանի կարատեի ֆեդերացիա» ՀԿ 2,000.0
«Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիա» ՀԿ 165,000.0

«Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիա» ՀԿ 18,000.0

«Հայաստանի Հանրապետության հեծանվային սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ 13,000.0

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» ՀԿ 26,000.0

«Հայկական առագաստանավային սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ 3,000.0

«Հայաստանի ձյուդոյի ֆեդերացիա» ՀԿ 71,000.0

«Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիա» ՀԿ 35,000.0

«Հայաստանի նետաձգության ազգային ֆեդերացիա» ՀԿ 12,000.0

«Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիա» ՀԿ 57,000.0
«Հայաստանի ջրացատկի ֆեդերացիա» ՀԿ 12,000.0

«Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիա» ՀԿ 20,000.0

«Հայաստանի սեղանի թենիսի ֆեդերացիա» ՀԿ 13,000.0

«Հայկական սուսերամարտի ֆեդերացիա» ՀԿ 14,667.2

«Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիա» ՀԿ 8,000.0

«Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիա» ՀԿ 8,000.0

«Խոտի հոկեյի հայկական ֆեդերացիա» ՀԿ 6,000.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N1 
հավելվածի 08 բաժնի 01 խմբի 01 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների 

բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

0
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը     
/հազար դրամ/

1 2

«Հայաստանի բադմինթոնի ֆեդերացիա» ՀԿ 4,000.0
«Հայաստանի սինխրոն լողի ֆեդերացիա» ՀԿ 5,300.0

«Հայաստանի թենիսի ֆեդերացիա» ՀԿ 5,000.0

«Հայաստանի ռեգբիի ֆեդերացիա» ՀԿ 5,000.0

Մանկապատանեկան սպորտի մասսայականացման միջոցառումների 
իրականացում

8,000.0

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 8,000.0

«Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա» իրավաբանական անձանց միություն 8,000.0

Հաշմանդամային սպորտին առնչվող ծառայություններ 9,000.0

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 9,000.0
այդ թվում

«Հայաստանի կույրերի միավորում»  ՀԿ 1,000.0

«Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» ՀԿ 3,000.0

«Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» ՀԿ 3,000.0

«Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ» ՀԿ 2,000.0

Նավամոդելային սպորտի զարգացում 5,500.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 5,500.0

«ՀՀ նավամոդելային սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ 5,500.0

Ուսանողական մարզական միջոցառումներ 4,350.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 4,350.0
«ՀՀ ուսանողական մարզական ֆեդերացիա» ՀԿ 4,350.0

2014 թվականի Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերին 
մասնակցության ապահովում

24,340.5

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 24,340.5

«Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե» իրավաբանական անձանց 
միություն

24,340.5

2014 թվականի Սոչիի ձմեռային պարալիմպիկ խաղերին 
մասնակցության ապահովում

6,869.0

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 6,869.0

«Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» ՀԿ 6,869.0

2014 թվականի Նան Ջինգի (Չինաստան) ամառային 2-րդ պատանեկան 
օլիմպիական խաղերին մասնակցության ապահովում 

54,081.2

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 54,081.2
«Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե» իրավաբանական անձանց 
միություն

54,081.2

2014 թվականին Խորվաթիայում կայանալիք խուլերի շախմատի 
օլիմպիական առաջնությանը մասնակցության ապահովում

8,130.3
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը     
/հազար դրամ/

1 2

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 8,130.3

«Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» ՀԿ 8,130.3

Երևանում  կայանալիք միջազգային մարաթոնյան վազքի անցկացման 
ապահովում

22,746.6

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 22,746.6

«Հայաստանի աթլետիկայի ֆեդերացիա» ՀԿ 22,746.6
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-2

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը   
/հազար դրամ/

1 2

Գրադարանային ծառայություններ 1,418,036.0
այդ թվում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 1,105,353.6
այդ թվում

«Հայաստանի ազգային գրադարան»  ՊՈԱԿ 450,720.2
«Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ 156,689.0
«Երաժշտագիտական գրադարան»  ՊՈԱԿ 41,083.9

«Վ.Պետրոսյանի անվան Արագածոտնի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 32,399.0
«Օ.Չուբարյանի անվան Արարատի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 30,803.5
«Արմավիրի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 38,833.2

«Վ.Պետրոսյանի անվան Գեղարքունիքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 37,940.5
«Կոտայքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 35,781.9
«Շիրակի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 89,318.8
«Սյունիքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 43,282.5
«Տավուշի մարզային գրադարան»ՊՈԱԿ 27,628.1

«Լոռու մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 92,447.1
«Վայոց ձորի մարզային գրադարան»ՊՈԱԿ 28,425.9

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 137,964.9

«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 137,964.9
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական 

կոմիտե
121,638.9

«ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան» ՊՈԱԿ 121,638.9

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 53,078.6

«Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան» ՊՈԱԿ 53,078.6

Հրատարակությունների գրանցման, հաշվառման և 
մատենագիտական ծառայություններ

69,428.6

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 69,428.6

«Հայաստանի ազգային գրապալատ»  ՊՈԱԿ 69,428.6

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 
N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 01 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների

1
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-3

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    
/հազար դրամ/

1 2

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 1,432,076.8
այդ թվում

«Կոմիտասի ինստիտուտ-թանգարան» ՊՈԱԿ 70,988.6

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ 315,787.0
«Հայաստանի պատմության թանգարան»  ՊՈԱԿ 149,871.0
«Ե.Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ 124,437.8
«Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության 
կենտրոն» ՊՈԱԿ

85,123.5

«Ռուսական արվեստի թանգարան /պրոֆ. Ա.Աբրահամյանի հավաքածու/» 
ՊՈԱԿ

21,077.9

«Մ.Սարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 36,053.2

«Հ.Թումանյանի թանգարան» ՊՈԱԿ 36,094.8

«Ե.Չարենցի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 19,226.5
«Ա.Սպենդիարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 16,392.0
«Ա.Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 23,368.3

«Ա.Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 42,963.6

«Ցուցահանդեսային կենտրոն» ՊՈԱԿ 22,529.4

«Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան»  ՊՈԱԿ 17,389.3

«Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ 24,814.3

«Ս.Փարաջանովի թանգարան» ՊՈԱԿ 18,235.5

«Փայտարվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ 15,189.0
«Հրազդանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 12,114.5
«Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 13,905.1
«Ն.Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ 11,962.0
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական 
միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ

346,884.3

«Ագարակ» պատմամշակութային արգելոց» ՊՈԱԿ 7,669.2

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 28,254.9

«Խ.Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 28,254.9

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 143,593.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N1 
հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 02 դասի «Թանգարանային ծառայություններ և 

ցուցահանդեսներ» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին 
իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

2
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    
/հազար դրամ/

1 2

«Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և 
ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան» ՊՈԱԿ

143,593.0

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 45,375.7
այդ թվում

«Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 33,180.2

«Ա.Թամանյանի անվան թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 12,195.5

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 36,281.8

«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ 36,281.8

Արարատի մարզպետարան 16,088.3
այդ թվում

«Սպարապետ Վ.Սարգսյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 9,193.0
«Պ.Սևակի անվան տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ 6,895.3

Գեղարքունիքի մարզպետարան 16,478.5

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 16,478.5

Լոռու մարզպետարան 13,195.1

«Լոռու-Փամբակի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 13,195.1

Շիրակի մարզպետարան 54,096.1
այդ թվում

«Գյումրու քաղաքային կենցաղի և ժողովրդական ճարտարապետության 
թանգարան» ՊՈԱԿ

36,675.8

«ՀՀ Շիրակի մարզի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 17,420.3

Սյունիքի մարզպետարան 12,898.8
«Կապանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 12,898.8

Վայոց ձորի մարզպետարան 13,111.2

«Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 13,111.2
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-4

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 34,030.1

«Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոն» ՊՈԱԿ 34,030.1

Կոտայքի մարզպետարան 1,979.7

«Կոտայքի մարզային մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ 1,979.7

Սյունիքի մարզպետարան 2,229.5

«Կապանի մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ 2,229.5

Վայոց ձորի մարզպետարան 1,945.7

«Եղեգնաձորի մշակույթի տուն» ՊՈԱԿ 1,945.7

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 
N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 03 դասի «Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի 

կազմակերպում» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին 
իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-5

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը   /հազար 
դրամ/

1 2

 Արխիվային ծառայություններ 459,564.6

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն 459,564.6

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ 459,564.6

 Մշակութային արժեքների փորձաքննության ծառայություններ 33,921.0

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 33,921.0

«Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 33,921.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 
N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 04 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների

4
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-6

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  
/հազար դրամ/

1 2

Օպերային և բալետային արվեստի ներկայացումներ 900,259.4

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 900,259.4

«Ալ.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 
թատրոն» ՊՈԱԿ

900,259.4

Ազգային ակադեմիական թատերարվեստի ներկայացումներ 299,978.3

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 299,978.3

«Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 299,978.3

Թատերական ներկայացումներ 1,441,859.1
այդ թվում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 1,340,102.5
այդ թվում

«Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» 
ՊՈԱԿ

260,744.9

«Կ.Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական դրամատիկական 
թատրոն» ՊՈԱԿ

187,803.4

«Գյումրու Վ.Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ 153,031.3

«Երևանի Հովհ.Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոն» 
ՊՈԱԿ

117,847.0

«Վանաձորի Հ.Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» 
ՊՈԱԿ

125,069.4

«Արտաշատի Ա.Խարազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» 
ՊՈԱԿ

78,528.8

«Երևանի կամերային պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 71,599.7
«Համազգային թատրոն» ՊՈԱԿ 65,134.0
«Երաժշտական կամերային պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 67,888.4
«Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» 
ՊՈԱԿ

54,762.0

«Երևանի խամաճիկների պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 51,984.3
«Բեմարվեստի ազգային փորձարարական «Գոյ» կենտրոն» ՊՈԱԿ 40,247.0
«Երևանի մնջախաղի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 39,202.2

«Խորեոգրաֆիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 26,260.1

Գեղարքունիքի մարզպետարան 44,196.5
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լ.Քալանթարի անվան դրամատիկական 
թատրոն» ՊՈԱԿ

44,196.5

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N1 
հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների 

բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

5
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  
/հազար դրամ/

1 2

Սյունիքի մարզպետարան 57,560.1

«Ա.Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ 57,560.1

Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգներ 1,195,571.0
այդ թվում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 1,097,372.3
այդ թվում

«Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 298,794.5
«Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 255,697.1
«Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիա» ՊՈԱԿ 112,111.1
«Թ.Ալթունյանի անվան երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ 106,324.8

«Ժողովրդական երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 77,758.5

«Հայաստանի պարի պետական անսամբլ» ՊՈԱԿ 71,320.9

«Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական համույթ» ՊՈԱԿ 56,985.5

«Հայաստանի էստրադային ջազ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 30,853.5
«Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 49,721.6
«Հայ հոգևոր երաժշտության կենտրոն» ՊՈԱԿ 24,750.8
«Կոմիտասի անվան պետական քառյակ» ՊՈԱԿ 13,054.0

Շիրակի մարզպետարան 98,198.7

«Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 58,020.0
«Գյումրու ժողովրդական գործիքների պետական նվագախումբ» ՊՈԱԿ 40,178.7

Ազգային ակադեմիական խմբերգային համերգներ 135,752.0

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 135,752.0

«Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբ» ՊՈԱԿ 135,752.0

Աջակցություն հայ մշակույթի միջազգային կենտրոններին 27,405.5

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 27,405.5

Վենետիկի «Հայ-համաեվրոպական մշակույթի երկխոսության միջազգային 
կենտրոն» 

27,405.5
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-7

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և մշակութային միջոցառումների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

Արագածոտնի մարզպետարան 3,278.2
այդ թվում`

Հայոց ազգային բանակի 22-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում 180.0

Կանանց միջազգային օրվան և մայրության տոնին նվիրված միջոցառում 430.0

Հայրենական մեծ պատերազմի և Շուշիի ազատագրմանը նվիրված 
միջոցառումներ

200.0

Ուսուցչի օրվան նվիրված միջոցառում 400.0

ՀՀ անկախության օրվան նվիրված միջոցառում 760.0

«Ոսկե աշուն» երիտասարդական մշակութային միջոցառում 530.0

Գիտելիքի օրվան նվիրված միջոցառում 400.0

Սուրբ ծնունդի և ամանորի տոնական միջոցառում 378.2

Արարատի մարզպետարան 3,195.4

այդ թվում`

«Պարույր Սևակ-90» տոնակատարություն 790.0
«...այս հմուտ, հանճարեղ լոռեցին...» Հ.Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակին 
նվիրված միջոցառում

250.0

Ասմունքի փառատոն 350.0

Թատերահամերգային կազմակերպությունների հյուրախաղեր մարզում 450.0

«Վարդավառ» ժողովրդական տոնի կազմակերպում 380.0

ՀՀ անկախության օրվան նվիրված միջոցառում 480.0

Նվիրում Կոմիտաս վարդապետին 290.4

Կատարողական արվեստի մարզային փառատոն 205.0

Արմավիրի մարզպետարան 2,563.6

այդ թվում`

Սարդարապատի հերոսամարտի և Հայոց պետականության վերականգնման 
օրվան նվիրված միջոցառում

1,550.0

Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարեդարձին նվիրված 
«Անկախության օր» տոնակատարություն

1,013.6

Գեղարքունիքի մարզպետարան 3,278.2

այդ թվում`

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի «Մշակութային 
միջոցառումների իրականացում» ծրագրով Հայաստանի Հանրապետության մարզերին 

նախատեսված հատկացումների բաշխումը` ըստ առանձին միջոցառումների

6
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և մշակութային միջոցառումների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

Սուրբ Զատիկին նվիրված միջոցառում 350.0

Պատանի դաշնակահարների մարզային փառատոն 400.0

«Ազգային խաղեր» միջոցառում 400.0

«Մշակութային Գեղարքունիք» պարարվեստի մարզային փառատոն 400.0

«Բարբառների երկխոսություն» մարզային փառատոն 550.0

ՀՀ անկախության տարելիցին նվիրված տոնահանդես 500.0

«Մշակութային երկխոսություն» միջոցառում 450.0

«Մշակութային տարվա ամփոփում» միջոցառում 228.2

Լոռու մարզպետարան 3,542.3

այդ թվում`

Հայկական բանակի ստեղծման օրվան նվիրված տոնական հանդիսություն 450.0

Կանանց միջազգային օր 440.0

Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված ոգեկոչման գրական-երաժշտական 
ցերեկույթ

200.0

Առաջին հանրապետության և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտին նվիրված 
միջոցառում

280.0

«Լոռի-Արցախ» մշակութային օր 1,292.3

ՀՀ անկախության օրվան նվիրված միջոցառում 250.0

Ազգային նվագարանների, երգի, պարի մարզային փառատոն 500.0

Երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված ոգեկոչման միջոցառում 130.0

Կոտայքի մարզպետարան 2,404.0

այդ թվում`

«Կոտայքի ձմեռ» մարզային տոնակատարություն 400.0

Մարզին բնորոշ բարբառների, ազգային ծեսերի և ավանդական  
արհեստագործության պահպանում և զարգացում

200.0

Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված տոնակատարություններ 230.0

«Կոտայք-2014» երգարվեստի մարզային մրցույթ-փառատոն 300.0

Հանրապետության օրվան նվիրված մարզային միջոցառում-համերգ 220.0

Ասմունքի մարզային մրցույթ-փառատոն 200.0

Միջազգային և հանրապետական մրցույթների մասնակից մարզի շնորհալի և 
տաղանդավոր երեխաների մեծարման ցերեկույթ

250.0

Գեղանկարչության, քանդակագործության, դեկորատիվ կիրառական 
արվեստի մարզային ցուցահանդես

354.0

«Աստվածածնի վերափոխման տոն» ժողովրդական տոնի կազմակերպում 250.0

Շիրակի մարզպետարան 3,457.7
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և մշակութային միջոցառումների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2
այդ թվում`

Հայոց ազգային բանակի 22-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում 200.0

«Շիրակ-Ջավախք» մշակութային օր 350.0

Մայրության և գեղեցկության տոն 300.0

Ուսանողության միջազգային օր 257.7

Երիտասարդ նկարիչների միջազգային 3-րդ պլեներ 1,200.0

«Շիրակ-Արցախ» մշակութային օր 1,000.0

Դասական երաժշտության օր 150.0

Սյունիքի մարզպետարան 7,171.7
այդ թվում`

«Սյունիք» մարզամշակութային փառատոն 800.0

Սյունիքյան ամանոր 2,000.0

«Մենք ուխտ ունենք միշտ դեպի լույս» ավանդային միջոցառումներ 871.7

«Երազ իմ երկիր» փառատոն 800.0

Սյունիքի մշակութային օրեր ԼՂՀ-ում 800.0

«Ոսկե աշուն. Սյունիք-2014» 1,900.0

Վայոց ձորի մարզպետարան 4,938.5

այդ թվում`

«Երգող Վայոց ձոր» երգչախմբային փառատոն 360.0

«Մենք ենք, մեր համայնքները» մշակութային փառատոն 300.0

«Ժողովրդական արվեստ» մանկապատանեկան երաժշտական փառատոն 300.0

Պատանի երաժիշտների «Դո-ռե-մի» մրցույթ-վիկտորինա 340.0

ՀՀ անկախության օրվան նվիրված միջոցառում 200.0

«Երգն է մեր կյանքի ոգին պայծառ» մանկական երգի փառատոն 300.0

Ուսուցչի տոն 250.0

Կանանց միջազգային տոն 200.0

«Տեառնընդառաջ» 170.0

Հեղինակային երգի միջմարզային փառատոն 648.5

Երիտասարդական հավաք-փառատոն /Սիրանույշ ճամբար/ 620.0

«Բերքի-երգի տոն» ավանդական գյուղատնտեսական արտադրանքի 
ցուցահանդես

800.0

Վայոցձորյան նկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդես 250.0

Տարեմուտի հանդես 200.0
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների 
և մշակութային միջոցառումների անվանումները

Գումարը  /հազար 
դրամ/

1 2

Տավուշի մարզպետարան 3,442.1

այդ թվում`

Մարզային մշակութային փառատոն 400.0

Կանանց տոն 550.0

Հաղթանակի և խաղաղության տոն 250.0

Հանրապետության տոն 375.0

Երիտասարդական ուսանողական փառատոն 200.0

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր 390.0

Պահպանենք մեր ավանդույթները 400.0

Գիտելիքի, գրի և դպրության օր 300.0

Տարեմուտի տոնահանդես 577.1
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-8

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը     
/հազար դրամ/

1 2

Կինոնկարների արտադրություն 453,956.4

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 453,956.4
այդ թվում`

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ                                          
/խաղարկային կինոնկարների արտադրություն/

293,518.7

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ                                          
/մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն/

60,096.6

«Ռոբերտ Սահակյանցի անվան անիմացիոն արվեստանոց» ՀԿ                
/մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն/ 

51,000.0

«Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա» ՊՈԱԿ            
/վավերագրական կինոնկարների արտադրություն/

49,341.1

Ազգային կինոծրագրերի իրականացում 144,394.2

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 144,394.2

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ    144,394.2

Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանման ծառայություններ 7,235.5

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 7,235.5
այդ թվում`

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ                                          
/կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանում/

2,871.5

«Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա» ՊՈԱԿ            
/վավերագրական կինոնկարների թվայնացում/

4,364.0

Փաստավավերագրական կինոծրագրերի իրականացում 42,228.7

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 42,228.7

«Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա» ՊՈԱԿ       42,228.7

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 
N1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 06 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների
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Հավելված N1

Աղյուսակ N21-9

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների, պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների և մամուլի անվանումները

Գումարը    
/հազար դրամ/

1 2

Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական 
աշխատանքներ

77,013.6

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 77,013.6

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» 
ՊՈԱԿ

77,013.6

 Հուշարձանների տեխնիկական վիճակի մոնիտորինգ 8,340.0

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 8,340.0

«Հուշարձանների վերականգնման կենտրոն» ՓԲԸ 8,340.0

Աջակցություն հայկական պատմամշակութային հուշարձանների 
վավերագրմանը

60,000.0

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 60,000.0
«Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող կազմակերպություն» 
ՀԿ

60,000.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին»  ՀՀ օրենքի 
N 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 07 դասի ծրագրերի գծով  նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-10

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 Մամուլի անվանումները
Գումարը  

/հազար դրամ/

1 2 3

70,782.0

70,782.0

«Հանրապետություն» ՓԲԸ                                     «Հայաստանի Հանրապետություն» 45,463.5

«Հայաստանի Հանրապետություն- Ռեսպուբլիկա 
Արմենիա» ՓԲԸ                                                     

«Ռեսպուբլիկա Արմենիա» 25,318.5

47,777.1

47,777.1

9,977.0

«Եզդիների ազգային միություն» ՀԿ «Էզդիխանա» (հայերեն, եզդիերեն) 900.0

«Եզդիների ազգային կոմիտե» ՀԿ «Լալըշ» (հայերեն, եզդիերեն) 900.0

«Ռյա-Թազա» թերթի խմբագրություն» ՍՊԸ «Ռյա-Թազա» (քրդերեն) 900.0

«Գոլոս» ՍՊԸ «Գոլոս Արմենիի» (ռուսերեն) 500.0

«Ուկրաինա» Հայաստանի ուկրաինացիների 
ֆեդերացիա» ՀԿ

«Դնիպրո-Սլավուտիչ» (հայերեն, 
ուկրաիներեն)

2,648.0

«Հայաստանի քրդական ազգային խորհուրդ» ՀԿ «Զագրոս»  (հայերեն, քրդերեն) 900.0

«Հայաստանի հրեական համայնքի թերթ» ՀԿ
«Դավիթի վահան» (ռուսերեն, 
հրեերեն)

500.0

«Իվերիա» վրացական բարեգործական համայնք» 
ՀԿ

«Իվերիա» (վրացերեն) 500.0

«Նովոյե վրեմյա» օրաթերթի խմբագրություն» 
ՍՊԸ

«Նովոյե վրեմյա» (ռուսերեն) 500.0

«Հայաստանի «Երևանի բելառուսների համայնք 
«Բելառուս» ՀԿ 

«Բելառուս» (ռուսերեն, 
բելառուսերեն)

300.0

այդ թվում`

Թերթեր

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
այդ թվում`

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածի 08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների 

բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

Ոչ պետական մամուլի հրատարակում

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

Ազգային փոքրամասնությունների լեզվով լույս տեսնող մամուլ

այդ թվում`

Պետական մամուլի հրատարակում
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 Մամուլի անվանումները
Գումարը  

/հազար դրամ/

1 2 3

«Հայաստանի ասորական կազմակերպությունների 
«Խայադթա» ֆեդերացիա» իրավաբանական 
անձանց միություն

«Ասիրիսկիե նովոստի» (ռուսերեն, 
ասորերեն)

800.0

«Երևան քաղաքի «Իլիոս» հույների համայնք» ՀԿ
«Իլիոս» (ռուսերեն, հայերեն, 
հունարեն)

300.0

«Լեհերի համագործակցության «Պոլոնիա» 
բարեգործական» ՀԿ

«Պոկա մի ժիվի» (ռուսերեն, 
լեհերեն)

329.0

19,200.1

«Գրական թերթ» խմբագրություն» ՍՊԸ «Գրական թերթ» 1,500.0

«Սատիրիկոն» ՍՊԸ «Գրեթերթ» 450.0

«Մշակութային ժառանգություն» հանդեսի 
խմբագրություն» ՍՊԸ

«Գրաշխարհ» 400.0

«Լիտերա» ՍՊԸ
«Լիտերատուրնայա Արմենիա»  
(ռուսերեն)

3,000.0

«Արտասահմանյան գրականություն» 
խմբագրություն» ՍՊԸ

«Արտասահմանյան 
գրականություն»

2,750.0

«Գարուն» ամսագիր» ՍՊԸ «Գարուն» 2,000.0

«Նորք հանդես» ՍՊԸ «Նորք» 2,000.0

«Մշակույթ» համահայկական հիմնադրամ «Նոր-Դար» 700.0

«Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիա» ՀԿ
«Հայաստանի գրքերը 
տպագրության մեջ և վաճառքում»

900.0

«Դրամատուրգիա» ՍՊԸ «Դրամատուրգիա» 1,000.1

«Գրական էտալոն» ՍՊԸ «Նարցիս» 900.0

«Ցոլքեր» ՍՊԸ «Ցոլքեր» 400.0

«Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների 
միություն» ՀԿ

«+ Կինո» 400.0

«Գրական թերթ» խմբագրություն» ՍՊԸ
«Գրականություն և գրատպություն» 
(«Գրական թերթի» գրական 
հավելված)

550.0

«Գոլոս» ՍՊԸ
«Արվեստանոց» (Под звездами), 
(«Գոլոս Արմենիի» թերթի 
մշակութային հավելված)

1,500.0

«Ազգ» օրաթերթ» ՍՊԸ 
«Ազգ» օրաթերթ (մշակութային 
հավելված)

750.0

Ամսագրեր

Գրական թերթեր

Մշակութային ամսագրեր և պարբերականների մշակութային հավելվածներ

Գրական ամսագրեր

Մշակութային մամուլ
այդ թվում`
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 Մամուլի անվանումները
Գումարը  

/հազար դրամ/

1 2 3

1,200.0

«Շախմատային հանդես» ՍՊԸ «Շախմատային Հայաստան» 600.0

«Սպորտ-Անի» ՍՊԸ «Մարզական Հանրապետություն» 300.0

Մշակույթի զարգացման բարեգործական 
հիմնադրամ

«Մարզաշխարհ» 300.0

3,600.0

«Ավանգարդ-Տաթև» ՍՊԸ «Ավանգարդ» 600.0
«Գարդմանահայերի հայրենակցական միավորում» 
ՀԿ                     

«Գարդմանի կանչ» 300.0

«ԶՈՐԱՎԻԳ-ՄԵՐՀՈՎ» ՍՊԸ «Զորավիգ»   300.0

«Համշեն» հայրենակցական-բարեգործական» ՀԿ «Ձայն համշենական» 500.0

«Ամինչո» ՍՊԸ «Նոր օր» 400.0

«Ոզնի» երգիծաթերթ» ՍՊԸ «Ոզնի» 500.0
«Իրավունք» մեդիա» ՍՊԸ «Իրավունք» 300.0

«ՀՀ սահմանադրական իրավունքի կենտրոն» ՀԿ
«Սահմանադրական 
արդարադատություն»

300.0

«ՏԻՎ» ՍՊԸ «Հայաստան» 400.0

13,800.0

«Լոռի աշխարհ» ՍՊԸ
«Թումանյանական աշխարհ» 
(թերթ)    

500.0

«Լոռու մարզ» թերթի խմբագրություն» ՓԲԸ «Լոռու մարզ» (թերթ)  500.0

«Ափուջան և որդիներ» ՍՊԸ
«Լուսարձակ» (անկախ 
շաբաթաթերթ)

500.0

«Մաշտոց» կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ «Մաշտոց» (ամսագիր) 600.0

«Թռիչք» կրթամշակութային և խորհրդատվական» 
ՀԿ

«Երկունք» (թերթ)  400.0

«Սահմանաքար» ՍՊԸ «Տավուշ» (թերթ)  500.0

«Շողարձակ» ՍՊԸ «Տեսանկյուն» (թերթ)  500.0

ՀՀ Տավուշի մարզ

ՀՀ Արարատի մարզ

                                            Սպորտային մամուլ
այդ թվում`

ՀՀ Լոռու մարզ

                                                    Այլ մամուլ
այդ թվում`

Թերթեր

Ամսագրեր

Մարզային մամուլ
այդ թվում`
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 Մամուլի անվանումները
Գումարը  

/հազար դրամ/

1 2 3

«Արարատ աշխարհ» ՓԲԸ «Արարատ» (թերթ)  500.0

«Արտաշատ» շաբաթաթերթ» ՓԲԸ «Արտաշատ» (թերթ)  500.0

«Սևան» թերթի խմբագրություն» ՓԲԸ «Սևան» (թերթ)  500.0

«Գեղարքունիք» թերթի խմբագրություն» ՓԲԸ «Գեղամա աշխարհ» (թերթ)             500.0

«Դարբինյանների վերնատուն» մշակութային 
կենտրոն» ՍՊԸ

«Ափ» (ամսագիր) 600.0

«Հարութ և Հրանտ» ՍՊԸ «Դարձ» (թերթ)  500.0

«Թալինի աշխարհ» շաբաթաթերթ» ՓԲԸ «Թալինի աշխարհ» (թերթ)              500.0

«Արագած աշխարհ» ՍՊԸ «Արագած աշխարհ» (թերթ)             500.0

«Կանթեղ» շաբաթաթերթ» ՓԲԸ «Կանթեղն Արագածի» (թերթ)          500.0

«Արմեն-Վանանդ» ՍՊԸ «Տուֆաշխարհի առօրյա» (թերթ)      500.0

ՀԳՄ Շիրակի մարզային մասնաճյուղ «Եղեգան փող» (թերթ)   500.0

«Վարդխաղ» ՍՊԸ «Շիրակ» (թերթ)  500.0

«Ծաղկած կարոտ» ՍՊԸ «Հայրենականչ» (թերթ)                   500.0

«Սյունյաց աշխարհ» ՍՊԸ «Սյունյաց երկիր» (թերթ)                 500.0

«Հաջողության թալիսման» ՍՊԸ «Զանգեզուր» (թերթ)  500.0

«Որոտան անկախ թերթ» ՍՊԸ «Որոտան» (թերթ)  500.0

«Սիսիանի լրատու» ՍՊԸ «Սիսիանի ձայն» (թերթ)                  500.0

«ԳՈՒՄ» ՍՊԸ «Կամք+» (թերթ)  400.0

«Կոտայք-Լրատու» ՍՊԸ «Կոտայք» (թերթ)  500.0

«Ղասաբյանների ընտանիք» ՍՊԸ «Ոգու կանչ» 300.0

«Վայոց ձոր» տեղեկատվական կենտրոն» ՍՊԸ «Վարդաձոր» (թերթ)  500.0

42,964.3

42,964.3

«Աղբյուր» մանկապատանեկան ամսագիր» ՍՊԸ     «Աղբյուր» (ամսագիր) 9,709.5

ՀՀ Վայոց ձորի մարզ

ՀՀ Շիրակի մարզ 

ՀՀ Արմավիրի մարզ

ՀՀ Սյունիքի մարզ

ՀՀ Կոտայքի մարզ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ

այդ թվում`

Մանկական, մանկապատանեկան թերթերի և ամսագրերի հրատարակում

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
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Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 Մամուլի անվանումները
Գումարը  

/հազար դրամ/

1 2 3

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ                                                  «Ծիծեռնակ» (ամսագիր) 9,811.3

«Լուսապսակ»  խմբագրություն»  ՍՊԸ                    «Լուսապսակ» (ամսագիր) 1,879.6

«Ոսկե խատուտիկ»  ՍՊԸ                                       «Խատուտիկ» (հանդես) 1,866.0

«Մանանա» հրատարակչություն»  ՍՊԸ                  
«Մանկանց երկիր» 
(մանկապատանեկան ալմանախ) 

2,182.4

«Կանչ» մանկապատանեկան թերթի 
խմբագրություն» ՍՊԸ                                            

«Կանչ» (մանկապատանեկան 
թերթ)

15,462.4

«Ծիրանի փող» ՍՊԸ                                              
«Փերի» (մանկապատանեկան 
թերթ)

2,053.1

894



Հավելված N1
Աղյուսակ N21-11

Հեղինակը  Հրատարակության անվանումը
Իրավաբանական անձ 

hանդիսացող 
սուբյեկտի անվանումը

Գումարը  
/հազար 
դրամ/

1 2 3 4

40,000.0

1,650.0

Վարդան Գրիգորյան
«Ավետիս Ահարոնյան. Հայոց 
ազատասիրության և տառապանքի 
տարեգիրը»

«Տիր» 
հրատարակչություն

550.0

Էմմա Պետրոսյան
«Թատրոնը հայ միջնադարյան 
մանրանկարչություններում»

«Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ 1,100.0

7,010.0

Սերգեյ Սարինյան - 90 Գրականագիտական հոդվածներ «Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 450.0

Կարլոս Եղիազարյան - 80 Երգիծական ժողովածու
«ՀԳՄ» 

հրատարակչություն ՍՊԸ
500.0

Ալեքսանդր Թոփչյան - 75
«Ժամանակների միջև» (հոդվածների 
ժողովածու) 

«Գասպրինտ» ՍՊԸ 1000.0

Ֆելիքս Շաքարյան - 75 «Օտարը» ( վեպ ) Գրական հայրենիք» 650.0

Ավիկ Իսահակյան - 70
«Երևանը երազում և արթմնի» 
(ռուսերեն)

«Գասպրինտ» ՍՊԸ 1000.0

Ռոմիկ Սարդարյան - 70 Բանաստեղծությունների ժողովածու
«ՀԳՄ» 

հրատարակչություն ՍՊԸ
650.0

Արտեմ Հարությունյան - 70 «Հատընտիր» «Ապոլոն» ՍՊԸ 900.0

Ֆրունզիկ Կիրակոսյան- 70 Բանաստեղծությունների ընտրանի
«Գրական հայրենիք» 

ՓԲԸ
420.0

Կորյուն Առաքելյան-70 Բանաստեղծությունների ժողովածու «Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 440.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածի 
08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի «Աջակցություն գրականության հրատարակմանը» ծրագրով 

նախատեսված հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
այդ թվում`

Գիտահանրամատչելի գրականություն
այդ թվում`

Հոբելյանական գրականություն (ժամանակակից գրողներ)
այդ թվում`
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Հեղինակը  Հրատարակության անվանումը
Իրավաբանական անձ 

hանդիսացող 
սուբյեկտի անվանումը

Գումարը  
/հազար 
դրամ/

1 2 3 4

Բագրատ Ալեքյան - 65 Բանաստեղծությունների ժողովածու
«ՀԳՄ» 

հրատարակչություն  
ՍՊԸ

400.0

Վարդան Հակոբյան - 65 Բանաստեղծությունների ընտրանի
«Արմավ» 

հրատարակչություն
600.0

5,200.0

Հեղինակների խումբ «Գրական տապան» ԱՕԿՍ 3000.0

Օրհան Փամուկ
«Իմ անունը կարմիր է» վեպ 
(թուրքերենից թարգմ. Ա.Աթաբեկյանի)

«Անտարես» ՍՊԸ 850.0

Կարեն Սվասյան 
«Երկեր» (գերմաներեն` թարգմ. Հակոբ 
Մովսեսի)

«Անտարես» ՍՊԸ 800.0

Ժերար դը Ներվալ
«Օրելիա» արձակ (ֆրանսերենից թարգմ. 
Շ.Թամրազյանի)

«Նաիրի» ՓԲԸ 550.0

12,370.0

Նարինե Կռոյան Վիպակներ «Անտարես» ՍՊԸ 350.0

Գարուն Աղաջանյան Պատմվածքներ
«ՀԳՄ» 

հրատարակչություն ՍՊԸ
400.0

Լևոն Խեչոյան «Մհերի դուռ» (վեպ) «Անտարես» ՍՊԸ 3600.0

Հովիկ Գրիգորյան «Երեք վիպակ»
«ՀԳՄ» 

հրատարակչություն ՍՊԸ
300.0

Սամվել Կոսյան «0.75 գրամ դատարկություն» (արձակ)
«ՀԳՄ» 

հրատարակչություն ՍՊԸ
350.0

Հակոբ Սողոմոնյան
«Համամարդկային այլաբանություններ» 
(առակներ)

«Վան Արյան» ՍՊԸ 300.0

Կարինե Աշուղյան Արձակ
«ՀԳՄ» 

հրատարակչություն ՍՊԸ
350.0

Գագիկ Կարապետյան «Իմ թատրոնը» (պիեսներ)
«ՀԳՄ» 

հրատարակչություն ՍՊԸ
500.0

Լևոն Մարգարյան Պիեսներ «Գրաբեր» ՍՊԸ 500.0

Վրեժ Իսրայելյան Պատմվածքներ «Լուսակն» ՍՊԸ 1000.0

Մանվել Միկոյան Բանաստեղծությունների ժողովածու
«Տիր» 

հրատարակչություն
550.0

այդ թվում`

Գեղարվեստական գրականություն

Թարգմանական գրականություն
այդ թվում`

Արդի հայ արձակ

Արդի հայ պոեզիա
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Հեղինակը  Հրատարակության անվանումը
Իրավաբանական անձ 

hանդիսացող 
սուբյեկտի անվանումը

Գումարը  
/հազար 
դրամ/

1 2 3 4

Արտաշես Արամ Բանաստեղծությունների ժողովածու
«Արմավ» 

հրատարակչություն
750.0

Նորայր Ենգիբարյան Բանաստեղծությունների ժողովածու
«Օրենք և 

իրականություն» ՍՊԸ
500.0

Սերո Անտոնյան «Վերջին տերևաթափ» (ժողովածու) «Ապոլոն» ՍՊԸ 400.0

Անահիտ Հարությունյան Բանաստեղծությունների ժողովածու «Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 400.0

Նոնա Պողոսյան Բանաստեղծությունների ժողովածու «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» ՍՊԸ 450.0

Հովիկ Հովեյան Բանաստեղծությունների ժողովածու
«ՀԳՄ» 

հրատարակչություն ՍՊԸ
350.0

Հեղինակների խումբ «Կայարան» (տարեգիրք) «Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ 570.0

Մանասե
«Անկանոն քայլեր» 
(բանաստեղծություններ)

«ՀԳՄ» 
հրատարակչություն ՍՊԸ

350.0

Ռաֆայել Սահակյան
«Խնկաբույր աղոթքներ» 
(բանաստեղծություններ)

«Գրական հայրենիք» 
ՓԲԸ

400.0

5,900.0

Ջեյմս Մեթյու Բարի «Փիթեր Փեն» (վիպակ) «Զանգակ - 97» ՓԲԸ 1400.0

Ժողովածու
«Տարբեր ժողովուրդների հեքիաթներ» 
հայերեն (թարգմանիչներ` Լիլիթ, 
Հ.Այվազյան, Ն.Ասատրյան)

«Օրենք և 
իրականություն» ՍՊԸ

1250.0

Հասմիկ Աջամյան
«Պինգ-Վինը» (պատմվածքների 
ժողովածու)

«ՎՄՎ-Պրինտ» ՍՊԸ 450.0

Գառնիկ Մանուկյան
«Վահեի զարմանքը» 
(բանաստեղծությունների ժողովածու)

«Օրենք և 
իրականություն» ՍՊԸ

500.0

Էդուարդ Ավագյան
«Չորս քույրեր» (բանաստեղծությունների 
ժողովածու)

«Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 500.0

Էդվարդ Միլիտոնյան «Բարձերով կռիվ» (չափածո) «Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 950.0

Սուրեն Մուրադյան «Տասը հեքիաթ»
«Ջի Էս Էմ ստուդիա» 

ՍՊԸ
850.0

4,050.0

Անուշ Ասլիբեկյան «Մոյրաների նոթատետրը» (արձակ) «Ապոլոն» ՍՊԸ 400.0

Հեղինակների խումբ Երիտասարդ գրողների անթոլոգիա «Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ 1200.0

Նառա Վարդանյան Պատմվածքներ «Սատիրիկոն» ՍՊԸ 400.0

այդ թվում`

այդ թվում`

  Մանկական գրականություն

Երիտասարդ գրողների ստեղծագործություններ
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Հեղինակը  Հրատարակության անվանումը
Իրավաբանական անձ 

hանդիսացող 
սուբյեկտի անվանումը

Գումարը  
/հազար 
դրամ/

1 2 3 4

Հեղինակների խումբ
«Երիտասարդ գրողներ» մատենաշար 
(հինգ հեղինակ)

«Անտարես» ՍՊԸ 1200.0

Մհեր Բեյլերյան «Ընկնող աստղերի անձրևի վկան»
«Արմավ» 

հրատարակչություն
400.0

Արամ Պաչյան Պատմվածքներ «Անտարես» ՍՊԸ 450.0

900.0

Մհեր Դավթյան Բանաստեղծությունների ժողովածու «Գրական էտալոն» ՍՊԸ 300.0

Քրիստինե Հովսեփյան «Սև թուղթ» (բանաստեղծություններ)
«Արմավ» 

հրատարակչություն
300.0

Հրաչյա Մելիք-Սարգսյան 
(Գյումրի)

Բանաստեղծությունների ժողովածու «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» ՍՊԸ 300.0

400.0

Ցոլակ Կանթեղ «Ճանաչիր Հայաստանը» «Ծիծեռնակ» ՍՊԸ 400.0

2,520.0

Գոհար Գասպարյան - 90 «Երգեր» «Առեդիտ» ՍՊԸ 360.0

Արմեն Տիգրանյան - 135 «Երգեր» «Առեդիտ» ՍՊԸ 360.0

Համո Սահյան - 100 «Բանաստեղծություններ» «Առեդիտ» ՍՊԸ 360.0

Տիգրան Մանսուրյան - 75 «Հայրեններ» «Առեդիտ» ՍՊԸ 360.0

Պարույր Սևակ - 90 «Բանաստեղծություններ» «Առեդիտ» ՍՊԸ 360.0

Հովհաննես Բադալյան - 90 «Երգեր» «Առեդիտ» ՍՊԸ 360.0

Ռոբերտ Ամիրխանյան - 75 «Երգեր» «Առեդիտ» ՍՊԸ 360.0

Էլեկտրոնային հրատարակություններ
այդ թվում`

այդ թվում`

Տեղեկատու և այլ գրականություն
այդ թվում`

«Առաջին գիրք»
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-12

Հեղինակը Գրքի անվանումը
Ծավալը  

(տպագրական 
մամուլ)

Տպաքանակը 
(օրինակ)

Տպագրվող 
մեկ 

օրինակի 
գինը  

(դրամ)

Գումարը 
(հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

1,109.0 28,000 101,992.4

120.0 1,500 15,300.0

Հեղինակային խումբ
«Հայկական հանրագիտական բառարան» հ.1-ին 
(տպագրական ծախսեր )

60.0 1,500 4666.7 7000.0

Հեղինակային խումբ
«Հայկական հանրագիտական բառարան» 
(հրատարակչական ծախսեր) հ.2-րդ

60.0
մեկ 

ազդօրինակ
8300.0

171.5 3,600.0 17,700.0

Էմմա Կորխմազյան
«Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը» ալբոմ-
ուսումնասիրություն (հայերեն, ռուսերեն)

25.0 300 10666.7 3200.0

Մկրտիչ Խերանյան «Սասնա տուն» (էպոսի մշակում) 28.0 400 4500.0 1800.0

Ինգունա Կուրցենս
«Մինաս Ավետիսյան. Գեղանկարչություն և նկար» 
(մենագրություն)

6.5 400 2500.0 1000.0

Գարեգին Քոթանջյան
«Իպրեսիոնիզմի ժառանգությունը և հայ 
գեղանկարչությունը» (19-20-րդ դդ. առաջին կես)

10.0 300 5000.0 1500.0

Վարդան Դևրիկյան
«Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում», մասն Գ /գրքի Ա 
և Բ մասերը հրատարակված են պետական պատվերով/

30.0 400 4500.0 1800.0

Լոլա Դոլուխանյան «Քանդակը հայ մշակույթում» (ուսումնասիրություն ) 8.0 500 3000.0 1500.0

այդ թվում`

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի «Գրականության 
հրատարակում» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումը` ըստ առանձին հրատարակումների

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
այդ թվում`

Հանրագիտարանային գրականություն 
այդ թվում`

Մշակութային ժառանգությունը ներկայացնող գրականություն

11
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Հեղինակը Գրքի անվանումը
Ծավալը  

(տպագրական 
մամուլ)

Տպաքանակը 
(օրինակ)

Տպագրվող 
մեկ 

օրինակի 
գինը  

(դրամ)

Գումարը 
(հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

Սեն Հովհաննիսյան «Արարատ», ալբոմ (հայերեն, անգլերեն) 34.0 400 9250.0 3700.0

Հրաչյա Թամրազյան
«Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը» 
ուսումնասիրություն

25.0 400 4250.0 1700.0

Հեղինակային խումբ «Հայկական գունապնակ» (անգլերեն մատենաշար) 5.0 500 3000.0 1500.0

18.0 400 1,500.0

Հեղինակների խումբ
«Հայրենական մեծ պատերազմի արտացոլումը հայ 
գրողների ստեղծագործություններում»

18.0 400 3750.0 1500.0

210.0 6,500 14,780.9

Յուրի Բաղդասարյան
«Բաքուն և հայերը, հակահայկական քաղաքականությունը 
ու հայերի էթնիկական մաքրումը Ադրբեջանում»

18.0 300 1666.7 500.0

Ջոն Կիրակոսյան «Երկեր» 48.0 400 5300.0 2120.0

Կազմողներ` Ա.Նիկողոսյան, Ա.Գաբրիելյան «Եղեռնազոհ գրողներ» (հանրագիտակ-անթոլոգիա) 32.0 400 6750.0 2700.0

Ալեքսեյ Ջիվելեգով
«Թուրքիան և հայկական հարցը». ուսումնասիրություն 
(ռուսերեն)

20.0 500 1986.0 993.0

Հարություն Մինասյան
«Օսմանյան կայսրությունում և Թուրքիայի 
Հանրապետությունում բռնաճնշումների և ցեղասպանության 
ենթարկված հայ բժիշկներ»

31.0 400 3060.0 1224.0

Միքայել Ամիրխանյան
«Հայերի ցեղասպանությունը և եվրոպական 
հրապարակախոսությունը» (ռուսերեն)

16.0 400 2625.0 1050.0

Լեո «Հայոց հարցի վավերագրերը» 16.0 300 1910.0 573.0

Անահիտ Աստոյան
«Դարի կողոպուտ. հայերի ունեզրկումը Օսմանյան 
կայսրությունում 1915-23 թթ.» (անգլերեն)

16.0 400 8750.0 3500.0

Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված գրականություն
այդ թվում`

Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված գրականություն

այդ թվում`
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Հեղինակը Գրքի անվանումը
Ծավալը  

(տպագրական 
մամուլ)

Տպաքանակը 
(օրինակ)

Տպագրվող 
մեկ 

օրինակի 
գինը  

(դրամ)

Գումարը 
(հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

Պորուչիկ Ալեքսեյ Կոլմակով
«Անդրանիկի Սիբիրական վաշտը» (ռուսերենից, թարգմ. 
Կ.Վարդանյանի)

5.0 400 1800.0 720.0

Լևոն Անանյան «Նամակ թուրք գրողին» 15 լեզվով 8.0 3,000 467.0 1400.9

281.0 6,700.0 25,108.5

Գոռ Վանյան
«Արմեն Գուլակյան» կյանքն ու գործունեությունը  (նվիրվում 
է ծննդյան 115-ամյակին)

15.0 400 3050.0 1220.0

Ռուբեն Զարդարյան «Ընտրանի» (նվիրվում է ծննդյան 140-ամյակին) 10.0 400 2500.0 1000.0

Կազմող` Ռայա Խասապետյան
«Հուշարձան» Հրաչյա Հովհաննիսյանի կյանքն ու գործը, 
(նվիրվում է ծննդյան 95-ամյակին)

45.0 500 5600.0 2800.0

Թորոս Թորամանյան «Նամականի» (նվիրվում է ծննդյան 150-ամյակին) 20.0 400 5000.0 2000.0

Պարույր Սևակ 
«Պոեմներ» (կազմ.` Արմեն Ղազարյան, նվիրվում է ծննդյան 
90-ամյակին)

38.0 400 6250.0 2500.0

Սեդրակ Առաքելյան «Ալբոմ» (նվիրվում է ծննդյան 130-ամյակին) 18.0 400 7000.0 2800.0

Միքայել Նալբանդյան «Երկեր» (նվիրվում է ծննդյան 175-ամյակին) 10.0 500 2377.0 1188.5

Համո Սահյան 
«Երկեր չորս հատորով», հտ. 2, հտ. 3, հտ. 4  (կազմ.` Շ. 
Դավթյան, նվիրվում է ծննդյան 100-ամյակին)

62.0 1,500 2333.3 3500.0

Սիլվա Կապուտիկյան
Ալբոմ (կազմող` Ա.Դեմիրճյան, նվիրվում է ծննդյան 95-
ամյակին)

30.0 400 7500.0 3000.0

Հովհաննես Հովհաննիսյան 
«Բանաստեղծությունների ընտրանի» (նվիրվում է ծննդյան 
150-ամյակին)

8.0 400 1750.0 700.0

Հեղինակների խումբ
«Կոմիտասի անվան լարային քառյակ» (նվիրվում է 
հիմնադրման 90-ամյակին)

9.0 1,000.0 2000.0 2000.0

Հեղինակային խումբ
«Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական 
քոլեջ. ալբոմ» (նվիրվում է հիմնադրման 90-ամյակին) 

16.0 400 6000.0 2400.0

29.0 800 2,790.0

Հոբելյանական հրատարակություններ
այդ թվում`

Դպրոցական գրադարան (մատենաշար)
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Հեղինակը Գրքի անվանումը
Ծավալը  

(տպագրական 
մամուլ)

Տպաքանակը 
(օրինակ)

Տպագրվող 
մեկ 

օրինակի 
գինը  

(դրամ)

Գումարը 
(հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

Խաչատուր Աբովյան «Վերք Հայաստանի, ողբ հայրենասերի» (վեպ) 14.0 400 3375.0 1350.0

Նար Դոս «Սպանված աղավնի» (պատմվածքներ, վիպակ) 15.0 400 3600.0 1440.0

190.5 5,600 17,067.0

Հեղինակների խումբ
«Ժամանակակից հայ պատմվածք» (իսպաներեն, թարգմ. 
Հակոբ Սիմոնյանի)

10.0 500 3200.0 1600.0

Սայաթ Նովա «Ընտրանի» (ռուսերեն թարգմ. Վ.Բրյուսովի) 13.0 400 2500.0 1000.0

Համաստեղ «Պատմվածքներ» (ռուսերեն` թարգմ. Գ.Բարենցի) 12.0 500 2800.0 1400.0

Չարլզ Դոուսեթ
«Սայաթ Նովա. 18-րդ դարի տրուբադուրը» (անգլերենից 
թարգմ. Դ.Սաքայանի)

26.0 400 8750.0 3500.0

Բեռնառ Վերբեր Պատմվածքներ (ֆրանսերենից թարգմ.` Ա.Բոյաջյանի) 10.0 400 1950.0 780.0

Գեորգի Գյուրջիև

«Ամենն ամենայնիվ» աշխատության 1-ին մասի «Մարդու 
կյանքի օբյեկտիվ անաչառ քննություն» 3-րդ գիրք,
«Ամենն ամենայնիվ» աշխատության 2-րդ մասի 
«Հանդիպումներ հիշարժան մարդկանց հետ» 4-րդ գիրք 
(ռուսերենից թարգմ.` Խ.Մանասելյանի )

56.0 800 4375.0 3500.0

Իոսիֆ Բրոդսկի
«Բանաստեղծություններ. Նոբելյան բանախոսություն» 
(ռուսերենից թարգմ.` Շ.Մկրտչյանի)

10.0 400 2000.0 800.0

Վիկտոր Հյուգո
«Ֆրանսիա և Բելգիա», նամականի (ֆրանսերենից թարգմ.` 
Թ.Ստեփանյանի)

8.0 500 1730.0 865.0

Հեղինակների խումբ
«Ավստրիական արձակ»                                
(գերմաներենից թարգմ.` Ա.Ալեքսյանի, Ամ. Ալեքսանյանի, 
Ա.Առաքելյանի, Կ.Մատինյանի)

20.0 400 3750.0 1500.0

այդ թվում`

Հայերենից այլ լեզուներ

Այլ լեզուներից հայերեն

Թարգմանական գրականություն

այդ թվում`
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Հեղինակը Գրքի անվանումը
Ծավալը  

(տպագրական 
մամուլ)

Տպաքանակը 
(օրինակ)

Տպագրվող 
մեկ 

օրինակի 
գինը  

(դրամ)

Գումարը 
(հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

Ֆրանց Կաֆկա
«Առակներ և պարադոքսներ» (գերմաներենից թարգմ.` 
Հ.Նավասարդյանի)

3.5 500 844.0 422.0

Բորիս Պաստերնակ, Ռայներ Մարիա Ռիլկե, 
Մարինա Ցվետաևա

«Ձայներ մենությունից», նամականի (ռուսերենից թարգմ.` 
Կ.Մեսրոպյանի)

12.0 400 2000.0 800.0

Յուրի Լերմոնտով Բանաստեղծություններ /ռուսերենից թարգմ.` Գ.Դավթյան/ 10.0 400 2250.0 900.0

44.0 1,400 4,596.0

Քրիս Բոյաջյան
«Ավազե ամրոցի աղջիկները» վեպ (թարգմ. 
անգլ.Ա.Արսենյանի )

20.0 400 4840.0 1936.0

Վահրամ Մավյան «Հայու բեկորներ» («Սփյուռքահայ գրողներ» մատենաշար) 14.0 500 2900.0 1450.0

Մուշեղ Իշխան «Ընտրանի» («Սփյուռքահայ գրողներ» մատենաշար) 10.0 500 2420.0 1210.0

18.0 700 1,150.0

Ամարիկե Սարդար «Նախնիներիս ուղին» պատմվածքներ (ռուսերեն) 14.0 300 2500.0 750.0

Ալեքսանդր Պորյադոչնի «Արծաթե թելը» (հայերեն) 4.0 400 1000.0 400.0

27.0 800 2,000.0

Սերգեյ Գալստյան
«Ժամանակը և փաստը» 
(հայկական վավերագրական կինոն)

17.0 400 3000.0 1200.0

Սուրեն Աղաբաբյան «Դասականներ և ժամանակակիցներ» (մենագրություն) 10.0 400 2000.0 800.0

այդ թվում`

Գիտահանրամատչելի գրականություն
այդ թվում`

Սփյուռքահայ գրականություն

այդ թվում`

Ազգային փոքրամասնությունների գրականություն
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-13

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների, պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների և հրատարակումների 
անվանումները

Գումարը   /հազար 
դրամ/

1 2

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտե

75,100.7

«Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա» 
ՊՈԱԿ

75,100.7

«Պատմաբանասիրական հանդես» (ամսագիր) 8,798.3

«Լրաբեր» (հասարակական գիտությունների ամսագիր ) 7,017.9

«Հայաստանի քիմիական հանդես» (ամսագիր) 3,181.1

«Հայաստանի բժշկագիտություն» (ամսագիր) 3,561.1

«Ֆիզիկա» (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) 3,089.1

«Զեկույցներ» (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) 3,841.1

«Հայաստանի կենսաբանական հանդես» (ամսագիր) 3,602.5

«Աստղաֆիզիկա» (ամսագիր) 4,252.3

«Մաթեմատիկա» (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) 3,337.0

«Մեխանիկա» (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) 3,218.5

«Տեխնիկական գիտությունների սերիա» (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) 3,044.3

«Գիտություններ երկրի մասին» (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) 3,114.3

«Նեյրոքիմիա» (ամսագիր ) 3,581.1

«Գիտության աշխարհում» (ամսագիր) 7,140.5

«Բնական գիտություն» (էլեկտրոնային ամսագիր) 3,400.0

«Մաթեմատիկա» (էլեկտրոնային ամսագիր) 3,300.0

«Ֆիզիկա» (էլեկտրոնային ամսագիր) 3,300.0

Մենագրություններ 4,321.6

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 
1 հավելվածի 08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի «Գիտական ամսագրերի և մենագրությունների 

հրատարակում» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին 
հրատարակումների

այդ թվում`
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Հավելված N1
Աղյուսակ N21-14

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը      
/հազար դրամ/

1 2

Տնտեսական վերլուծությունների ծառայություններ 191,238.3

 ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 191,238.3

«Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական տեղեկատվական կենտրոն» 
ՊՈԱԿ

191,238.3

Տնտեսագիտական  հրապարակումներ 39,236.8

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 39,236.8

«Էկոնոմիկա» հանդես» ՓԲԸ 39,236.8

Գրական ժառանգության պահպանում և տարածում 26,347.3

  ՀՀ մշակույթի նախարարություն 26,347.3

«Գրքի և հրատարակչական գործի կենտրոն» ՊՈԱԿ 26,347.3

Տեղեկատվության ձեռքբերման, պահպանման և արխիվացման 
ծառայություններ 

78,924.9

  ՀՀ մշակույթի նախարարություն 78,924.9

«Արմենպրես»  ՓԲԸ 78,924.9

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածի 08 բաժնի 03 խմբի 01, 02, 03 դասերի ծրագրերի գծով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների

13

905



Հավելված N1
Աղյուսակ N21-15

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և 
պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը   
/հազար դրամ/

1 2

Աջակցություն Հայաստանում ինտելեկտուալ խաղերի զարգացմանը 12,012.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 12,012.0

«Քաղաքացիական ծառայողների ասոցիացիա» ՀԿ 12,012.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածի 08 բաժնի 04 խմբի 01 դասի ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների 

բաշխումը`ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
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Հավելված N 1
Աղյուսակ N22-1

(հազար դրամներով)
Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման մարմնի և իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները
Գումարը

Արտադպրոցական դաստիարակություն հասարակական կազմակերպությունների կողմից 635,272.2

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 635,272.2

«Հայաստան» մարզական միություն» հասարակական կազմակերպություն 334,778.7

«Սևան» ԳՄԸ» հասարակական կազմակերպություն 192,013.1

Հայաստանի «Դինամո» մարզական հասարակական կազմակերպություն 79,317.3

«Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե» իրավաբանական անձանց միություն 29,163.1

Վինդսերֆինգ մարզաձևին առնչվող ծառայություններ 47,443.6

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 47,443.6

«Երևանի առագաստային ակումբ» ՀԿ 47,443.6

Ուսանողներին զեղչային գներով հանրակացարանային պայմանների տրամադրում 41872.2

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 41872.2
«Զեյթուն ուսանողական ավան» հիմնադրամ 41872.2

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում 374,211.0

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 374,211.0
«Հասմիկ ճամբար» ՍՊԸ 91,058.0
«Լուսաբաց» մանկական առողջարարական ճամբար ՍՊԸ 87,315.9
«Արագած ճամբար» ՍՊԸ 68,605.4
«Հեքիաթային կիրճ» մանկական տուրիստական հանգստի կենտրոն ՍՊԸ 64,863.2
«Աղբյուր ԼԱՎԱ» ՍՊԸ 62,368.5

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 05 խմբի 01 դասի  և 06 խմբի 01 դասի ծրագրերով 

նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 
սուբյեկտների

0

907



Հավելված N 1
Աղյուսակ N 22-2

Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

01 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն 
ունեցող կիրառական հետազոտություններ

14400.0

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն  - ընդամենը 14400.0

«Հայագիտական կենտրոնները Սփյուռքում. Ներուժի գնահատում»:  
«Սփյուռքի աշխարհաքաղաքական ընկալումները»:

ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ 
ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ
2400.0

«Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. խնդիրներ, 
հետազոտության փորձ և հեռանկարներ»

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ    
1200.0

«Գրական սփյուռք» 
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ   

1200.0

«Արևելահայերենի և արևմտահայերենի տերմինաբանական 
զուգադիր քննություն» 

ՀՀ ԳԱԱ «Լեզվի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ      1200.0

«Համընդհանուր ցանցային լեզվի օգտագործմամբ հայերենի 
բառապաշարային տվյալների հենքի մշակում»

ՀՀ ԳԱԱ «ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ      

1200.0

«Ռուսաստանի հայ գաղթօջախների պատմություն (Հյուսիսային 
Կովկաս, Նոր Նախիջևան, Աստրախան, Ս. Պետերբուրգ, Մոսկվա)» 

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ         1200.0

«Հայկական կտակների իրավական դաշտի ուսումնասիություն»: ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 1200.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածով  գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության  ծրագրերի գծով  ծախսերի բաշխումը 

ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

ՀՀ      գիտությունների 
ազգային ակադեմիա

ՀՀ կրթության և գիտության 
ն խ ն

1
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

«Սփյուռքահայ գրականության նվաճումները (1920-1960-ական թթ.) 
և զարգացման միտումները»:

ՀՀ ԿԳՆ «Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ

1200.0

.«Հայրենադարձության միտումների ուսումնասիրություն»: «Վերադարձ Հայաստան» հիմնադրամ 1200.0

«Լիբանանահայ համայնքի պատմություն»:
Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի հայկական Սփյուռքի 
ուսումնասիրման կենտրոն

1200.0

«Հայոց Ցեղասպանության թեման իտալական գրականության մեջ»:
Սոնա Հարությունյան (Վենետիկի Կա Ֆոսկարի համալսարանի 
հայագիտության ամբիոնի դասախոս, բ.գ.դ.)

1200.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ 
սփյուռքի 

նախարարություն
14400.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 0 0

01 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

7134045.4

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 54077.6

Գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի պահպանում և 
զարգացում

ՀՀ ԿԳՆ «բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով» 
գործակալություն (ԲՈՀ)

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն 

54077.6

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ -ընդամենը 104737.5

ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի պահպանում ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ 
ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ
104737.5

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  
գիտության պետական կոմիտե- ընդամենը

6925230.3

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 66153.2

նախարարություն 
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 143284.9

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 185462.2
Գիտական ոլորտում տեղեկատվական ցանցերի պահպանում և 
զարգացում

31500.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների  ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ

161569.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի  և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 159279.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ

231229.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական  գիտությունների  ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 157001.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Նազարովի անվ. Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային 
սեյսմբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

87711.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ  «Ա. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

92592.1

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի 
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ

274991.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Մանվելյանի անվ. ընդհանուր և անօրգանական 
քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

102101.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Գ.Դավթյանի անվ. հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

47758.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 112073.9

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ

118020.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի  ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ

144699.3

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Լ. Օրբելու անվ. Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 115522.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 142680.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» 
ՊՈԱԿ

92517.1

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ         139139.3
Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ      76005.7

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի  և ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ    

304754.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ

9836.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Շիրակի հայագիտական հետազոտական կենտրոն» 
ՊՈԱԿ

25157.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ

129394.1

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

46957.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ   

55136.3

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 71545.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ      68288.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում  ՀՀ ԳԱԱ «Հիդրոմեխանիկայի և վիբրոտեխնիկայի բաժին» ՓԲԸ 3880.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ 185727.8

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի գրասենյակի 
պահպանում

«Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի» (ՄԳՏԿ) հայկական 
տարածաշրջանային բաժանմունք

9290.2

«ՌԱՄԿ-ցանց Երևան» կենտրոնի ստեղծում և պահպանում 12000.0

«ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա» ՈԱԿ-ի 
նախագահության պահպանում,  այդ թվում ՀՀ Գիտությունների 
ազգային  ակադեմիայի սփյուռքի բաժանմունքների պահպանում

510745.8

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգի գիտական 
գործուղումների իրականացում

33400.8

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգի 
ինստիտուտների գիտական սարքավորումների վերազինում, 
սպասարկում և գիտափորձերի իրականացման համար նյութերի 
ձեռքբերում

91993.6

ՀՀ      գիտությունների 
ազգային ակադեմիա

«ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա» ՈԱԿ 
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

«Հայկական հանրագիտարան» հրատարակչություն» ՊՈԱԿ-ի 
պահպանում 27255.6

Ակ. Վ. Համբարձումյանի անվ. միջազգային գիտական մրցանակի 
շնորհման և դրա հետ կապված աշխատանքների իրականացում 14181.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ

233772.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ 
գիտությունների 

ազգային ակադեմիա
4514611.1

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԱՆ «Ռ. Յոլյանի անվ. արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ 18589.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԱՆ «Վնասվածքաբանության, օրթոպեդիայի, այրվածքների և 
թունաբանության ԳՀԻ» ՓԲԸ

10478.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԱՆ «Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական 
կենտրոն» ՓԲԸ

10000.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԱՆ «Կուրորտալոգիայի և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ» ՓԲԸ 4366.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԱՆ «Ա. Ալեքսանյանի անվ. համաճարակաբանության, 
վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության  ԳՀԻ» 
ՊՈԱԿ

33098.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԱՆ «Ակուստիկայի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ 5375.6
ԸՆԴԱՄԵՆԸ-  ՀՀ  

առողջապահության 
նախարարություն

81908.9

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳՆ «Տեխնիկական մշակաբույսերի փորձարարական կայան» 
ՊՓԲԸ

6955.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի 
գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

59370.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԳՆ «Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 23500.3

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի 
գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

30497.2

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն

ՀՀ  գյուղատնտեսության 
նախարարություն
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-          ՀՀ  
գյուղատնտեսության 

նախարարություն
120322.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ՄՆ «Պատմամշակութային ժառանգության 
գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

75961.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ՄՆ «Հուշարձանների վերականգնման կենտրոն» ՓԲԸ 40127.2
XX դարի ավանգարդ արվեստի ուսումնասիրման գիտական 
կենտրոն

 «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ 4500.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ 
մշակույթի 

նախարարություն
120588.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ԵՔ «Քանաքեռ-Զեյթուն» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ «Ն. 
Հակոբյանի անվ. ընդհանուր հիգիենայի և մասնագիտական 
հիվանդությունների» ԳՀԻ

12239.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ԵՔ «Սրտաբանության ԳՀԻ» ՓԲԸ 19161.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-  Երևանի   
քաղաքապետարան

31401.4

 ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնին կից «Օրգանական 
միացությունների հիմնական դասերի սինթեզի նոր մեթոդների 
մշակում» գիտահետազոտական լաբորատորիայի պահպանում և 
զարգացում

14627.7

«Նոր սերնդի պոտենցիալ դեղաբանորեն ակտիվ հետերոցիկլիկ 
տեղակայված օպտիկապես ակտիվ  a-ամինաթթուների ասիմետրիկ 
սինթեզ» լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում

7801.4

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

Երևանի   քաղաքապետարան
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

ԵՊՀ անօրգանական քիմիայի ամբիոնի «Անօրգանական   պինդ - 
բյուրեղային և կոմպլեքսային բնույթի նոր կարևոր միացությունների 
ու նյութերի սինթեզ, հետազոտություն և կիրառություն» 
լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում

3900.8

«Կառուցվածքային կենսաֆիզիկա» միջֆակուլտետային 
գիտահետազոտական լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում 13164.9

Տեսական ֆիզիկայի լաբորատորիայի ենթակառուցվածքի 
պահպանում

13177.3

«Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի 
գիտահետազոտական լաբորատորիա»-ի պահպանում

5851.0

«Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի 
գիտահետազոտական լաբորատորիա»-ի պահպանում

15115.3

«Համեմատական և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի 
գիտահետազոտական լաբորատորիա»-ի պահպանում

10726.9

«Ընդհանուր կենսաբանության գիտահետազոտական 
լաբորատորիա»-ի պահպանում

36081.6

Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում և զարգացում 14859.8

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետին կից «Կիրառական սոցիոլոգիայի 
լաբորատորիա»-ի պահպանում և զարգացում

5851.0

Անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովումը 
մասնագիտական գործունեության մեջ 4900.8

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Մետաղ-օքսիդային կիսահաղորդիչների և բազմակոմպոնենտ 
միացությունների հիման վրա ճառագայթային էներգիայի 
փոխակերպիչների, տարբեր գազերի ու կենսաբանական 
նանոկառուցվածքային սենսորների և այլ սարքերի ստեղծում ու 
հետազոտում

32668.4

Կահիրեի համալսարանի հայագիտական կենտրոնի լիարժեք և 
արդյունավետ աշխատանքների իրականացում

ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե 5000.0

Լազերային ճառագայթման տարածում և ստացիոնար ու ոչ 
ստացիոնար փոխազդեցությունը մանրաթելերում, պլանար 
ալիքատարներում և ծավալային կառուցվածքներում: Դրանց հիման 
վրա օպտոէլեկտրոնային սարքերի և համակարգերի մշակում և 
ստեղծում

10726.9

«Լազերային  դաշտերով ինդուկցված ոչգծային երևույթների 
ուսումնասիրությունը և լազերային նանոտեխնոլոգիաների 
կիրառություններ» լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում

10726.9

Միկրո- և նանոկառուցվածքների ռենտգենադիֆրակցիոն և 
ցածրջերմաստիճանային տեսական և փորձարարական 
ուսումնասիրում: Հետազոտման նոր եղանակների մշակում:

29255.3

Կենսաբանական և սինթետիկ մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային 
կազմավորման և դինամիկայի ֆիզիկական սկզբունքներ

20991.2

Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի պահպանում և 
զարգացում 53162.6

Քաղաքակրթական, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, 
քաղաքագիտական և հեռանկարային հետազոտությունների 
կենտրոն 

4875.9

«Հեռանկարային հետազոտությունների միջազգային կենտրոնի» 
պահպանում և զարգացում

8326.3

Կիրառական երկրաբանության լաբորատորիա 4875.9

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Նոր կրթական տեխնոլոգիաներ 5851.0

Եգիպտագիտության հայկական կենտրոն 3900.8

Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական 
բազայի արդիականացում

274227.7

Գիտական կենտրոնների ստեղծում և տեխնոլոգիական 
հետազոտական համալսարանի պիլոտային ծրագրի իրականացում 45000.0

Գիտական հրատարակումների և գիտության մասսայականացման 
աջակցություն 25000.0

Միջազգային գիտական կառույցների անդամակցություն 
94097.0

Եվրոպական ուսումնասիրությունների  կենտրոնին պետական 
աջակցություն

42000.0

Ենթամիլիմետրային ալիքների գիտահետազոտական 
լաբորատորիա 4875.9

Մոլեկուլային փոխազդեցությունները կենսաբանական 
նշանակություն ունեցող համակարգերում

11702.1

Փորձարարական հետազոտության մեթոդների կատարելագործման 
և ներդրման օրինաչափությունները հոգեբանության կիրառական 
բնագավառներում

3900.8

Դինամիկական համակարգերի և ազդանշանների մոդելավորում 3900.8

Քվանտային երևույթների հետազոտման և մոդելավորման 
լաբորատորիա

8000.0

Թաղանթների ձևավորման գիտահետազոտական լաբորատորիա
4000.0

ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Գերարագ օպտիկայի և ֆոտոնիկայի  լաբորատորիաի ստեղծում  եւ 
զարգացում

5875.9

Շրջակա միջավայրի ոլորտների աղտոտվածության  և էկոլոգիական 
անվտանգության գնահատում  և կանխատեսում

4875.9

«Անձ և սոցիալական միջավայր» ԳՀ լաբորատորիայի ստեղծում և 
զարգացում 3550.0

Գծային և ոչ գծային մոտարկումների ու դրանց կիրառման 
լաբորատորիա 3900.8

Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ 3900.8

Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն 6826.3

ՀՀ բարձրագույն կրթության հիմնախնդիրները եվրոպական 
բարձրագույն կրթության տարածքի ինտեգրման համատեքստում

3900.8

Ռազմավարական հետազոտությունների գիտահետազոտական 
լաբորատորիա 6000.0

Էլեկտրահաղորդիչ լուսաթափանց ալմաստանման ածխածնային 
թաղանթներով արևային էներգիայի կերպափոխիչների մշակում և  
պատրաստում

6922.4

Գիտահետազոտական աշխատանքների ծառայությունների և  
ինովացիոն հետազոտությունների կենտրոն

11912.0

Որոշումների ընդունման և եզրային խնդիրների լուծման ադապտիվ 
զուգահեռ ալգորիթմների ստեղծում և զարգացում

6394.9

ր ի պ կ լ ր
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Հայաստանի հանքանյութերից և արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների թափոններից միկրո- և նանո- 
կառուցվածքներով հակաշփական համաձուլվածքների ստացումը և 
ներդրումն արտադրության մեջ

5661.2

Ժամանակակից մեքենաշինական տեխնոլոգիաների 
կատարելագործման և արտադրանքի որակի բարձրացման 
ռեոլոգիական և սիներգետիկական հիմունքներ

4352.5

Պոլիմերային նանոկոմպոզիտների սինթեզ և հատկությունների 
հետազոտում

5347.4

«Մեքենայական թարգմանության քոմփյութերային համակարգերի 
հայերենացման լաբորատորիա»-ի պահպանում և զարգացում 7129.9

Բիոլոգիապես անկայուն ակտիվ համակարգերի վրա մետաղօքսիդ 
նանոթաղանթների նստեցման եղանակի և տեխնոլոգիաների 
մշակում

4456.2

Միկրոարեգակնային կայանների (մինչև 5 կՎտ) տեխնոլոգիական և 
էլեկտրական սխեմաների հետազոտություն և դրանց լավարկային 
տարբերակների մշակում ՀՀ պայմանների համար

2673.7

Էլեկտրառադիոնյութերի և էլեկտրատեխնիկական համակարգերի 
հետազոտում և մշակում նորագույն տեխնոլոգիաների հիմքով

4352.5

Կիսահաղորդչային ֆոտոէլեկտրական էներգետիկ կայանքների 
մշակում և ներդրում արտադրության մեջ

3461.2

Կենսաբանական և բնապահպանական հետազոտությունների 
համար պինդմարմնային ֆոտոսպեկտրոմետրի մշակում

3461.2

Համակարգային վերլուծության խնդիրների լուծման դիֆերենցիալ 
մոդելների մշակումն ու հետազոտումը 3461.2

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան (պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության 

պետական կոմիտե
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Պոլիմերային հիմքով շփանյութերի և մեքենամասերի ստեղծումն ու 
հետազոտումը տեղական հումքի և հանքանյութերի օգտագործմամբ

3461.2

Կիսահաղորդչային, ֆեռոէլեկտրական կերամիկական և 
թաղանթային միկրո-, նանոկառուցվածքների ստացում, 
հետազոտում և ներդրում

4352.5

Ֆրոնտային պոլիմերացում և քիմիական նանոտեխնոլոգիաներ 4456.2

Գյուղատնտեսական թունաքիմիկատների ստացման և որակի 
վերահսկման լաբորատորիա 4352.5

Էլեկտրամեխանիկական, պյեզոէլեկտրական, կոմպոզիտային 
պոլիմերմետաղական և առաձգական տարրերով 
միկրոմանիպուլյատորների և ռեաբիլիտացիոն սարքերի նոր 
տեխնիկական լուծումների մշակում

3360.0

Էլեկտրամագինսական համակարգերի հետազոտում, նոր 
համակարգերի մշակում (Էլեկտրամագինսական համակարգերի 
բազային գիտահետազոտական լաբորատորիա) 2739.1

Տեխնոլոգիական գործընթացների պարամետրերի չափման 
ավտոմատացված համակարգերի մշակում 

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան (պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ-ի Գյումրիի մասնաճյուղ 

2520.0

Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի ճարտարապետության և շինարարության 
պետական համալսարան» ՊՈԱԿ

13931.1

Համակարգի գիտական գործուղումների իրականացում 35000.0

Միջազգային գիտական համագործակցություն 148622.0
Երիտասարդ գիտնականների դպրոցների կազմակերպման 
աջակցություն

3000.0

Գիտական միջոցառումների կազմակերպման աջակցություն 26250.0
ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Գիտական ոլորտում տեղեկատվական ցանցերի պահպանում և 
զարգացում

0.0

Փորձագետների համակարգի ստեղծում և զարգացում 12000.0

Երկրակեղևի սեյսմոգեն խզվածքներում տեղաշարժերի գրանցում և 
գեոդեզիական մոնիտորինգի իրականացում լազերային չափիչ 
գերճշգրիտ սարքերի կիրառմամբ

10726.9

ՀՀ ճարտարապետական և շինարարական համալիրների  կայուն 
զարգացման ուղիների բացահայտում, ճշգրտում, ներդրման 
առաջարկությունների և  հանձնարարականների մշակում` մշտական 
համակարգային մոնիտորինգի կիրառմամբ 

84840.4

ՀՀ ջրային համակարգերի պահպանում, զարգացում և 
կատարելագործում

14652.5

Հակաուռուցքային և հակաօքսիդիչ բնական միացությունների 
համակցված ազդեցության ուսումնասիրությունը

3885.0

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի կրիտիկական 
տեխնոլոգիաների գիտահետազոտական կենտրոնի պահպանում և 
զարգացում

2913.8

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի 
գիտահետազոտական կենտրոնի զարգացում

2775.0

ԴՆԹ-ի տարբեր կառուցվածքներում փոփոխությունների 
ուսումնասիրությունը օնտոգենեզի ժամանակ և տարբեր բնական 
կենսաբանական ակտիվ միացությունների ազդեցությամբ

2913.8

Բարդ երկրաչափությամբ եւ տարբեր սահմանափակող 
պոտենցիալներով քվանտային նանոկառուցվածքների ֆիզիկական 
հատկությունների ուսումնասիրումը

5600.0

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի ճարտարապետության և շինարարության 
պետական համալսարան» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական 
ուսումնական հաստատություն «Ռուս - հայկական  (Սլավոնական) 

համալսարան»
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Կենսաբանական ակտիվ նյութերի դերն օրգանիզմի ինտեգրատիվ 
գործունեության մեջ, առավել տարածված հիվանդությունների 
բուժման և կանխարգելման արդյունավետ միջոցառումների մշակում: 
Շրջակա միջավայրի և ազգաբնակչության առողջության վիճակի 
վրա կայուն քիմիական գործոնների ազդեցության ուսումնասիրում և 
գիտականորեն հիմնավորված միջոցառումների առաջարկում: 

98790.5

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 
գիտահետազոտական կենտրոնի, որպես գիտական գործունեության 
ենթակառուցվածքի, պահպանում ու զարգացում 

11333.9

«Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՀԱԱՀ 
մասնաճյուղ

25236.8

«Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն» ՀԱԱՀ 
մասնաճյուղ

35400.3

 «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և 
մելիորացիայի գիտական կենտրոն» ՀԱԱՀ մասնաճյուղ

85502.9

Գյուղատնտեսության մեքենայացման,էլեկտրիֆիկացման եւ 
ավտոմոբիլային  փոխադրումների ԳՀԻ

17051.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների,սննդի անվտանգության եւ 
կենսատեխնոլոգիաների ԳՀԻ

16104.4

Գյուղատնտեսական կենդանիների  սելեկցիայի, գենետիկայի ¨ 
կերակրման պրոբլեմային լաբորատորիայի  պահպանում եւ 
զարգացում

6631.2

Պեստիցիդների եւ բույսերի պաշտպանության լաբորատորիայի  
պահպանում եւ զարգացում

9473.1

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական 
համալսարան» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» 
հիմնադրամ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Գիտական կենտրոնի ստեղծում և պահպանում 7429.9
Բույսերի գենոֆոնդի եւ սելեկցիայի լաբորատորիայի  պահպանում եւ 
զարգացում

6631.2

Էկոլոգիայի եւ օրգանական գյուղատնտեսության  պրոբլեմային 
լաբորատորիայի  պահպանում եւ զարգացում

4736.6

Անասնաբուժության եւ անասնաբուժական սանիտարական 
փորձաքննության  պրոբլեմային լաբորատորիայի  պահպանում եւ 
զարգացում

13262.4

Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության 
հետազոտական կենտրոնի պահպանում և զարգացում

5610.0

Մելիորացիայի, ջրային պաշարների կառավարման, 
հողաշինարարության եւ երկրագործության պրոբլեմային 
լաբորատորիայի  պահպանում եւ զարգացում

0.0

Ապագա մանկավարժների  անձնային և մասնագիտական 
կոմպետենտության գնահատումն ու զարգացումը և 
մանկավարժական իրադրությունների մոդելավորման 
հոգեբանական հիմնախնդիրները

9751.9

Արտակարգ իրավիճակներում սովորողների հոգեբանական 
անվտանգության ապահովման համակարգը

5000.0

Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի գիտամանկավարժական 
և արժեքբանական հիմունքները կրթական մոր հարացույցի 
պայմաններում

3000.0

Գիտական  և գիտատեխնիկական գործունեության 
ենթակառուցվածքի պահպանում  և զարգացում

8358.7

Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր 
նյութերի լաբորատորիա 

5875.9

Կրթական ոլորտի ընթացիկ վիճակի վերլուծություն 3900.8

ՀՀ ԿԳՆ «Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ

922



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Ընդհանուր մեթոդաբանության և մանկավարժական 
նորարարության լաբորատորիա

3900.8

Լեզվաբանական (լեզվական) միջմշակութային կրթության 
նարարարական լաբորատորիայի ստեղծում

3900.8

Հեռանկարային ուսումնասիրությունների ու նախաձեռնությունների 
կենտրոն

77000.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում
ՀՀ ԿԳՆ «Բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական 
ուսումնական կենտրոն» (ԲԿՄՀՈՒԿ) 

35404.0

Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն ՀՀ ԿԳՆ «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 9751.8

Շպրինգերի հետ համագործակցություն ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե 89718.5
Գիտության և կրթության ազդեցությունը տնտեսական ու 
սոցիալական զարգացման վրա

4875.9

Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի 
վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում 6499.5

Հայագիտական ուսումնասիրություններ ֆինանսավորող 
համահայկական հիմնադրամի պահպանում և զարգացում 

Հայագիտական ուսումնասիրություններ ֆինանսավորող 
համահայկական հիմնադրամ 50000.0

Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործության 
ուսումնասիրություն

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Կոմիտասի անվ. պետական կոնսերվատորիա» 
ՊՈԱԿ

4875.9

Կառավարչական գործունեության հոգեբանության 
գիտահետազոտական լաբորատորիա

10000.0

Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն 15000.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ 
կրթության և 
գիտության 

նախարարության 
գիտության պետական 

կոմիտե

2043902.1

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական 
համալսարան» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 
համալսարան» ՊՈԱԿ

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 
ակադեմիա ՊՈԱԿ

923



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Ազգային արխիվի պահպանում ՀՀ ՏԿՆ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ

ՀՀ տարածքային
կառավարման

նախարարություն
12495.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ 
տարածքային
կառավարման

նախարարություն

12495.9

ՀՀ էկոնոմիկայի  նախարարություն -ընդամենը 50000.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԷՆ «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ՀՀ էկոնոմիկայի  
նախարարություն

50000.0

01 04 01
«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների 

ինստիտուտ»հիմնադրամին  պետական 
աջակցություն

271074.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտե 271074.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 170487.0
CANDLE նախագծի նախապատրաստական աշխատանքների 
համար

100587.0

01 04 01

«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական 
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի 

ինստիտուտ)»հիմնադրամի գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում և գիտական 
ներուժի արդիականացում

714102.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտե 714102.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 624102.0ՀՀ կրթության և գիտության 

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն 

ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ «Ա. Ի. Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական 

ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե

924



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Ֆիզիկայի բնագավառում արդիական գիտական ներուժի 
ապահովում

90000.0

01 04 01
Ազգային արժեք ներկայացնող գիտական 

օբյեկտների պահպանություն
822757.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը

822757.0

ՀՀ ԿԳՆ «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվ. հին ձեռագրերի 
գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

501154.4

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 10000.0
ՀՀ ԳԱԱ «Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ

91027.6
Մանրէների ազգային հավաքածուի՝ գենաֆոնդի պահպանման 
պետական աջակցություն

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն 
ՊՈԱԿ

15124.0

ՀՀ ԳԱԱ «Վ.Համբարձումյանի անվ.  Բյուրականի 
աստղադիտարան» ՊՈԱԿ 

205451.0

01 04 01
Գիտաշխատողներին գիտական աստիճանների 

համար տրվող հավելավճարներ
446400.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը 446400.0

446400.0

«Գիտական կադրերի պատրաստում» - ընդամենը 69070.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը 0.0

09 04 02
Գիտական կադրերի պատրաստման գծով 

նպաստների տրամադրում 
29170.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե 29170.0

09 04 02
Ասպիրանտական և դոկտորանտական 

կրթաթոշակներ
39900.0

նախարարություն լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»  հիմնադրամ

925



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե 39900.0

09 04 02
Սփյուռքագիտության ոլորտում գիտական կադրերի 

պատրաստման գծով նպաստների տրամադրում 
0.0

 ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն 0.0

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական պայմանագրային 

(թեմատիկ) հետազոտություններ
1515690.5

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը 1515690.5

Սպեկտրալ գծում ճառագայթման տեղափոխման ինտեգրալ 
հավասարումը 4500.0

Տոմոգրաֆիայի խնդիրներ ուռուցիկ մարմինների համար եռաչափ 
դեպքում 4500.0

Աստղային շիթերը և նրանց կապը երիտասարդ աստղերում 
բռնկումային երևույթների հետ 6400.0

Կոմպակտ աստղառաջացման տիրույթների ուսումնասիրություն 3000.0

Մոտ և հեռու (z ~ 0.3–0.6) Տիեզերքի գերնոր աստղերի և դրանց ծնող 
գալակտիկաների հետազոտություններ 7735.0

Քվանտային էլեկտրոնային գազերի դիպերսիոն և տրանսպորտային 
հատկությունների որոշ արդիական խնդիրներ

ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի  և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

7500.0

YAG:Ce:Er միաբյուրեղների հենքով բարձր էֆեկտիվությամբ մոտակա 
ինֆրակարմիր տիրույթի լազերներ; ուսումնասիրում և ստեղծում

6400.0

ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Վ.Համբարձումյանի անվ.  Բյուրականի 
աստղադիտարան» ՊՈԱԿ 
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Մոլեկուլյար գոլորշիներից սելեկտիվ անդրադարձման 
հետազոտությունը 7988.0

Երկու լազերային ճառագայթների դաշտում գերնեղ օպտիկական 
ռեզոնանսների ձևավորումը և կիրառումը

8000.0
Նանոգրաֆիտային կառուցվածքների մագնիսականությունը 
ածխածնային միկրոգնդերում 8000.0

Փակ հասանելի բազմությունների համակարգերի հետազոտում և 
կիրառում 6000.0
Տրամաբանական համակարգերի հետազոտությունները և նրանց 
կիրառությունները ավտոմատացված թարգմանության 
ալգորիթմների կառուցման և էլեկտրոնային սխեմաների 
թեստավորման համար 7493.2

Կենսաչափական տվյալների մշակման նոր ալգորիթմներ և նրանց 
կիրառումը անվտանգության համակարգերում

7883.2

Որոշակի օբյեկտների ճշգրտված մաթեմատիկական‐
վիճակագրական մոդելների` ինֆորմացիայի տեսության 
եղանակներով ուսումնասիրություն և կիրառություններ 7500.0

Բազմահամակարգչային համակարգերի ինֆորմացիայի 
փոխանակաման օպտիմալ կառուցվածքների ստեղծում անալիտիկ 
հետազոտությունների հիման վրա 7500.0
Բազմաշերտ սալերի և թաղանթների ստատիկական ու 
դինամիկական վիճակների տարածական նոր դասի խնդիրների 
լուծումներ, հնարավոր կիրառություններ սեյսմոլոգիայում 7500.0
Բարակ սալերի և գլանային թաղանթների տատանումներն ու 
կայունությունը տարբեր բնույթի ֆիզիկական դաշտերի 
առկայությամբ 7500.0

Սպինային և առաձգասպինային ալիքները մագնիսամեխանիկական 
շերտավոր պարբերական կառուցվածքներում 7500.0

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների  ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի  և ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Էլեկտրամագնիսաառաձգական կապակցված ալիքները անհամասեռ 
պյեզոէլեկտրիկ ալիքատարներում 7500.0
Պիրիմիդինի հիման վրա բիս‐հետերոարիլ համակարգերի սինթեզներ 
մետաղների կատիոնների սելեկտիվ քեմոսենսորների ստացման 
նպատակով 8000.0

Նոր կատիոնային պորֆիրինները որպես հեռանկարային 
հակաուռուցքային միջոցներ: Սինթեզը, ֆիզիկաքիմիական և 
կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրությունը

8000.0

Թթվածնի ատոմի տեղափոխման_ռեակցիաները կենսաբանական 
նշանակություն ունեցող ազոտի օքսիդների մետաղապորֆիրինային 
կոմպլեքսների մասնակցությամբ 8000.0

Փսիխոտրոպ հատկություններով զուգորդված նոր հակացնցումային 
միացության խորը հետազոտություն 7990.0

Խիտ միջավայրում մոլեկուլների սպին‐սպինային փոխազդեցության 
տեսությունը եւ փորձնական հիմնավորումը

8000.0

Դիֆենիլսելենօքսիդի, սելենոֆենի և դրա ածանցյալների 
հակաօքսիդիչ ազդեցության քիմիական մեխանիզմը 8000.0

Mo‐Cu նանոկոմպոզիցիոն նյութեր: Սինթեզ այրման ռեժիմում և 
բնութագրում

8000.0

Չհագեցած ացետիլենային կապերով նոր օպտիկապես ակտիվ ոչ 
սպիտակուցային α‐ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզ

8000.0

Տեխնոլոգիական արժեք ունեցող ալֆա‐ամիլազի և գլյուկոամիլազի 
գեների կլոնացում և համապատասխան ֆերմենտների բնութագրում 8000.0

ՀՀ ԳԱԱ  «Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի 
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ

«Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Հիդանտոինազային բարձր ակտիվությամբ օժտված ռեկոմբինանտ 
շտամների կառուցումը, հիդանտոինազի անջատումն ու 
բնութագրումը 8000.0
«Pass‐online» ծրագրի օգնությամբ պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ 
ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող կարճ 
պեպտիդների որոնումը և հետագա նպատակային սինթեզը 8000.0
Կառուցվածքային ժառանգականության դերը հարավ‐արևելյան 
Միջին‐արաքսյան միջլեռնային գոգավորության 
երկրադինամիկական զարգացման մեջ սալերի տեկտոնիկայի 
տեսանկյունից 7500.0

Հայաստանի և Փոքր Կովկասի տարածաշրջանի ժամանակակից 
երկրադինամիկան և մայրցամաքային դեֆորմացիաների 
արագությունները երկրաբանական և GPS տվյալներով 7500.0
Արարատյան գոգավորության տարածաշրջանի հրաբխայնության 
կոնցեպտուալ մոդելի մշակում 7500.0

Գյումրի քաղաքի էկոլոգաերկրաքիմիական 
առանձնահատկությունների բացահայտում

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» 
ՊՈԱԿ

7992.4
Անդրկովկասյան գյուրզայի և հայկական իժի թույնի 
դեզինտեգրինների անգիոստատիկ ակտիվությունը փորձարարական 
մելանոմայի աճի ժամանակ ՀՀ ԳԱԱ «Լ. Օրբելու անվ. Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 8000.0

Մեղրախոտի գիտա‐արտադրական փորձարկումը և ներդրումը ՀՀ‐
ում և ԼՂՀ‐ում, դրանից պատրաստված կենսահավելման 
ֆիզիոլոգիական ազդեցության հավաստագրումը

8000.0

Բուրավետ կալիզիայի (Callisia fragrans Woodson) 

արդյունավետությունը, որակական առանձնահատկությունները և 
կենսատեխնոլոգիայի մշակումը անհող մշակույթի պայմաններում 8000.0

Սինապտիկ պլաստիկությունը կարգավորող տրանսկրիպցիոն 
գործոնների ուսումնասիրությունը շիզոֆրենիայի ժամանակ 8000.0

ՀՀ ԳԱԱ «Ս.Դավթյանի անվ. Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

«Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական  գիտությունների  ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Մարդու հյուսվածքահամատեղելիության գլխավոր համալիրի 
շիզոֆրենիայի ժառանգական նախատրամադրվածության համար 
պատասխանատու գեները 8000.0

Էնդոգեն ազդակներով պայմանավորված նեյտրոֆիլների 
ակտիվացման մոլեկուլային մեխանիզմները աուտոբորբոքային և 
աուտոիմունային ախտաբանական վիճակներում 8000.0

Կալիումական անցուղու ծակոտու բնատուր հատկությունների և 
դրանց դերի ուսումնասիրությունը անցուղու լարում–կախյալ 
դարպասման գործընթացում 4800.0

Կրաշ սինդրոմի արդյունքում առաջացած թունավոր պեպտիդների 
իմունաբանական վնասազերծումը

8000.0

Պիրիդոքսինի, ռիբոֆլավինի, նուկլեաթթվի, ինչպես նաև թիամինի 
ազդեցությունը բջջային պրոլիֆերատիվ պրոցեսների վրա գլխուղեղի 
կաթվածից հետո 5955.0

Պաթոլոգիական ֆիբրիլոգենեզի ընկճումը դեղաբույսերի թուրմերով 
եվ նրանց բաղադրիչներով

8000.0
Ֆերիհեմոգլոբինով ներբջջային և արտաբջջային ՆԱԴPH‐ օքսիդազի 
արտազատման խթանման երևույթը և դրա ներդրումը 
կենսաքիմիայում և բժշկության մեջ 7979.0

Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց 
լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ 5240.0

Փորձագետի եզրակացությունը քաղաքացիական գործերով 
դատական վարույթի շրջանակներում

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ

5950.0
Կիլիկյան Հայաստանը սահմանակից պետական միավորների 
ընկալումներում (ԺԲ‐ԺԳ դդ.) 6000.0

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Հ.Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի  ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Միջպետական պայմանագրերը Խեթական տերության և Հայասայի 
միջև 6000.0

Հայաստանի պատմությունը հետիշխանական շրջանում (1350‐1469 
թթ.)` ըստ գրավոր աղբյուրների և դրամական վկայությունների (օտար 
աղբյուրների համեմատական վերլուծություն) 3000.0

Էթնիկական իրադրությունը Վանի թագավորությունում

6000.0

Սիլլոգե կիլիկյան հայկական դրամների (մաս IV). Սիլլոգե 
բյուզանդական դրամների (մաս IV). ՀՊԹ

2978.0

Միգրացիան ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների շրջանում 2878.0

Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և 
ինտեգրման խնդիրների լուծման ուղիները 6000.0

Մոկսի հայոց բանահյուսական մշակույթը

6000.0

Հայաստանի եզդիների և քրդերի բուսաբուծական և հավաքչական 
ավանդույթները

5998.4
Խորհրդային Հայաստանի և ԼՂԻՄ‐ի տարածքային‐սահմանային 
կորուստները 1920‐1930‐ական թթ.

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 4500.0

Գեղարքունիքի մարզի բարբառային համապատկեր ՀՀ ԳԱԱ «Հ.Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 6000.0

Հայ‐ռուսական մշակութային առնչությունների պատմությունից. 
կերպարվեստ և երաժշտություն

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

6000.0

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Հայաստանի Կարմիր Գրքում  ընդգրկված էնդեմիկ բուսատեսակների 
պալինոլեգիան և կարիոլոգիան

ՀՀ ԳԱԱ «Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

8000.0

Ուժեղ երկրաշարժերի օջախային և մերձօջախային գոտիներում 
սեյսմիկ ալիքների ձևավորման և տարածման գործընթացի 
հետազոտությունը

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Նազարովի անվ. երկրաֆիզիկայի և ինժեներային 
սեյսմաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

7498.0
Պարբերական որոշիչ առնչություններով խմբեր: Ներդրումներ և 7500.0

R‐ի վրա ըստ Ֆրանկլինի ընդհանուր համակարգի շարքերի 
զուգամիտության և այդ համակարգի բազիսության հարցեր

3000.0

Ֆունկցիոնալ տարբեր տարածություններում դասական 
համակարգերով վելուծությունների գումարման մեթոդներ, 
գործակիցներ և գրիդի ալգորիթմ 7500.0

Ղեկավարվող արատներով հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային 
կառուցվածքների օպտիկական հատկությունների փորձարարական 
ուսումնասիրումը

8000.0
Մասնիկ‐հակամասնիկ զույգերի ծնումը և անիհիլացիան գերհզոր 
լազերային դաշտերում 7500.0
Տերահերցային ալիքների գեներացումը փուլային դիմակի միջոցով 
ձևավորված պարբերական ոչ գծային կառուցվածքներում 8000.0

Նոր կողմնորոշումային երևույթներ մաքուր և նանոմասնիկներով 
հարստացված հեղուկ բյուրեղներում և դրանց կիրառությունները 
ֆոտոնիկայում 8000.0
Թունավոր և պայթյունավտանգ գազերի նանոկառուցվածքային 
սենսորների ստեղծում և դրանցում ընթացող ֆիզիկական 
երևույթների հետազոտում 8000.0

Բազմաշերտ պլազմոնային նանոլազերներ և կոնաձև 
նանոանտենաներ 8000.0

932
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Քվանտային մեխանիկայի նոր ինտեգրվող համակարգեր
7500.0

Փոփոխակնների անջատում, քվանտային սինգուլյար պոտենցիալներ 
և երկու և երեք չափանի Լոբաչևսկու և (անտի) դե‐Սիտտերի 
տարածություններում Լիի հանրահաշվի կոնտրակցիաներ 6000.0

Երկրաչափությամբ ու տոպոլոգիայով պայմանավորված քվանտային 
երևույթներ և դրանց կիրառությունները կոսմոլոգիայում ու 
նանոֆիզիկայում 7500.0

Մակերևույթների մոդիֆիկացումը պղնձի ու ցինկի օքսիդներով և այդ 
համակարգերի մանրէասպան հատկությունների հետազոտումը 8000.0

Ոսկու թաքնված հիդրոջերմային հանքավայրերի 
լիթոերկրաքիմիական որոնումների մեթոդաբանության մշակումը

8000.0
Պորֆիրինների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթի 
կայունության և հաղորդականության վրա 8000.0
ԴՆԹ‐ի և պոլինուկլեոտիդների հետ նոր կենսաբանորեն ակտիվ 
մետաղապորֆիրինների կապման ընտրողականության 
հետազոտությունը 8000.0
Քեմոտրոֆ և Ֆոտոտրոֆ բակտերիաների կողմից ջրածնի 
արտադրության կենսատեխնոլոգիայի կատարելագործման ուղիները 8000.0
Արենի քարանձավային համալիրում հայտնաբերված հնագույն 
խաղողի մնացորդների համեմատական հնէագենետիկական 
ուսումնասիրությունը 7990.8
Նուկլեինաթթուների տրանսլոկացիայի կինետիկան և 
թերմոդինամիկան սպիտակուցային նանոանցքուղում 
սեկվենավորման դեպքում 7500.0
Հայաստանի հարավային շրջանների սնկերի, բույսերի, կենդանիների 
կենսաբազմազանության վրա մարդածին գործոնի ազդեցության 
գնահատումը 8000.0

Անձի տարածական կողմնորոշման ձևավորման 
առանձնահատկությունները արդի տեղեկատվական միջավայրում 6000.0
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական 
ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում

6000.0
Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման 
առանձնահատկությունները 6000.0
Համշենահայերի իսլամացման քաղաքականությունն Օսմանյան 
կայսրությունում. փուլերը, մեթոդները, հետևանքները և ներկա 
վիճակը 6000.0
Պատմական Սյունիքը բրոնզի և երկաթի դարերում (ըստ նորագույն 
հնագիտական տվյալների) 6000.0

Արցախի Տիգրանակերտի պատմա‐մշակութային կերպարի 
վերականգնման փորձ (2005‐2014թթ. հնագիտական հետազոտության 
արդյունքների քննությամբ) 6000.0

Մենք և նրանք (ազգային հոգեկերտվածքների համեմատական 
վերլուծություն)

6000.0

Կրոնը Հայաստանի հասարակական կյանքում

6000.0

Դրվագներ հայ աստվածաբանական մտքի պատմությունից 5920.0

Հայոց Ցեղասպանությունից (1915‐1923 թթ.) փրկված հայ արվեստի 
նմուշները Ռումինիայում

6000.0

Նոր եղանակով պ-ֆենիլենդիամիններից պոլիանիլիննների ու 
անիլինի օլիգոմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը

8000.0

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազդեցությամբ և ռամանյան ցրումով 
մակածված սպինային անցումները գրֆենային և սիլիցիումային 
քվանտային կետերում 7500.0

ՀՀ Սյունիքի մարզի հանքարդյունաբերական շրջանների 
էկոլոգիապես խոցելի հողատարածքների աղտոտվածության 
գնահատումը կենսաբանական մեթոդներով և բարելավման ուղիները 8000.0

Տարբեր տրամաբանությունների ասույթային հաշվի որոշ 
համակարգերում արտածումների բարդության տարբեր 
բնութագրիչների հետազոտում 7500.0

Նոր սորբենտներ` ջրերից ռադիոնուկլիդների և ծանր մետաղների 
հեռացման և որոշ արժեքավոր տարրերի կորզման համար 

7990.8

Ըստ ժամանակի մոդուլացված դաշտով ղեկավարվող արհեստական 
ատոմական համակարգեր. կիրառությունները քվանտային 
համակարգիչներում և լազերային ֆիզիկայում 6000.0

Սեռպաժին ալկալոիդի կառուցվածքային համանման 
միացությունների ստացման եղանակների մշակում և 
կենսաբանական հատկությունների հետազոտում 8000.0

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության կայացման գործընթացի 
առանձնահատկությունները

6000.0

Ակնարկներ հայ եկեղեցու պատմության

6000.0

Համակցված ադապտիվ և ռոբաստ կառավարման մեթոդների 
մշակումը ռոբոտատեխնիկայի և մեխատրոնիկայի խնդիրներում

6000.0
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Արևային էներգիայից ջրածին և էլեկտրաէներգիա արտադրող 
համակարգերում օգտագործվող բաղադրիչների սինթեզը և 
հատկությունների հետազոտումը 8000.0
Խորը ենթամիկրոնային տեխնոլոգիաներին բնորոշ իրողությունները 
հաշվի առնող ինտեգրալ սխեմաների ֆիզիկական նախագծման 
միջոցների մշակում 6000.0
Սահմանափակ շարժունությամբ զուգահեռ մանիպուլյատորների 
ապրոքսիմացիոն սինթեզի տեսական հիմունքների և հաշվողական 
մեթոդների մշակում 7500.0
Ածխաջրածիններ պարունակող մնացուկների բարձր 
ջերմաստիճանային քայքայմամբ դիզելային վառելիքի ստացման 
տեխնոլոգիական սխեմայի մշակում 8000.0

Մետաղապատված ալմաստային հատիկներով ալմաստային 
գործիքների համար նոր կապակցանյութերի ստացման 
տեխնոլոգիայի մշակումը և ներդրումն արտադրության մեջ

8000.0

Կապարատար երկրորդային հումքից մետաղական բաղադրիչների 
կորզման և դրանց հիմքով էլեկտրոդային համաձուլվածքների 
ստացման տեխնոլոգիաների մշակումը 8000.0

Էլեկտրոլիտ լուծույթների հաղորդականության ոչ կոնտակտային 
չափման նոր տվիչի մշակում և հետազոտում 8000.0

Մակերևութային պլազմոնիկ ալիքներ կրող բազմաշերտ 
նանոօպտիկական կառուցվածքների հիման վրա միկրոմասնիկների 
գերզգայուն վերլուծիչների համակարգչային մոդելավորումը 7500.0

Վնասակար նյութերի հեռահար ճանաչման օպտիկական դետեկտորի 
մշակումը

8000.0

Բազմաստիճան գծային էլեկտրամագնիսական արագացուցիչ

7712.0

«Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 
(Պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Եռակալացված նախապատրաստվածքների ճնշմամբ մշակման 
գործընթացների հետազոտման ճարտարագիտական մեթոդների 
մշակում և համապատասխան լարվածադեֆորմացիոն վիճակների 
ուսումնասիրություն 8000.0

Կանոնավոր ձևի պատշար քարի հանույթի անվավոր մեքենայի 
նախագծի մշակումը

«Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 
(Պոլիտեխնիկ)» ՊՈԱԿ Գյումրու մասնաճյուղ 4790.0

Նոր ամֆիֆիլ մեզո‐տեղակալված կատիոնային 
(մետաղա)պորֆիրինների սինթեզ և հակաքաղցկեղային 
ակտիվության ուսումնասիրում in vitro և in vivo 8000.0

Հայոց ցեզասպանության հոգենաբական տրավմայի միջսերնդային 
փոխանցում 7096.8

Ջրաաղային փոխանակության ցուցանիշների և որոշ հարմոնների 
փոխազդեցության մաթմոդելավորման և կենսաբանական ռիթմերի 
ձևավորման մեխանիզմները 7000.0

Թունաքիմիկատների ազդեցությունը գյուղական բնակչության 
օնկոհիվանդացության ու վերարտադրողական առողջության վրա և 
ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված ռազմավարության մշակում 7959.4

Քոնդրոցիտների և պրեքոնդրոբլաստների նշանակությունը հոդային 
աճառի վերականգնման գործընթացում

8000.0

Սրտի վերաձևավորման նշանակությունը նախասրտերի շողացման 
ախտաբանության և բուժման գործընթացներում

6400.0

Կալցիումկարգավորիչ հորմոնների դերը սրտի գործունեության 
մեխանիզմներում 6400.0

Առողջապահական համակարգում բուժօգնության որակի 
կառավարման արդյունավետ տեխնոլոգիական մոտեցումների 
ներդրման գիտական հիմնավորումը 7500.0

«Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան» 
ՊՈԱԿ
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

ՀՀ ԶՈւ-ում արտահիվանդանոցային թոքաբորբերի 
հիվանդացությունը և Պնևմո-23 պատվաստած թոքաբորբերով 
հիվանդների հարմարվողականության գնահատականը` դրանց 
կանխարգելման համար 7498.2

Մետաղական կլաստերների ֆոտոիոնիզացիա
6000.0

Առևտրային բանկերում կորպորատիվ կառավարման նոր 
հայեցակարգի մշակում` Բազել‐3 պահանջների լույսի տակ 5470.0

Ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտների կարգավորման 
համակարգի արդիականացումը ՀՀ-ում 5168.4

Բարձարագույն կրթության կառավարման համակարգային մոդելի 
մշակումը ինտեգրացիոն քաղաքականության համատեքստում 
(միջդիսցիպլինար հետազոտություն) 5860.0

Արևմտահայ ընդարձակ կենսագրական բառարան
ՀՀ ԿԳՆ «Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ
6000.0

Ոչ կոմպակտ օպերատորներով որոշ դասերի ոչ գծային ինտեգրալ և 
ինտեգրա–դիֆերենցիալ հավասարումներ կրիտիկական դեպքում 7500.0
Սիբիրախտի հարուցիչի համաճարակային օջախների 
հայտնաբերումը Հայաստանի Հանրապետությունում և պայքարի 
միջոցառումների կազմակերպումը 8000.0

Միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրօգտագործման ավտոմատ 
կառավարման համակարգի մշակում և ներդրում ոռոգելի 
երկրագործության պայմաններում 5484.8

Կլիմայական փոփոխությունների ազդեցության 
ուսումնասիրությունը գյուղատնտեսական կենդանիների ինվազիոն 
հիվանդությունների համաճարակաբանությունում 7990.8

Անապատացման հետևանքների մեղմման և հողերի բերրիության 
բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում 6400.0«Հ. Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և 

ՀՀ ԿԳՆ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» 
հիմնադրամ

938



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

ՀՀ ԾՄ աղտոտված տարածքների էկոհամակարգերի 
էկոլոգիատոքսիկոլոգիական վիճակի գնահատում և քարտեզագրում

6400.0

Ադապտիվ‐լանդշաֆտային երկրագործությունը, որպես արդի 
պայմաններում լեռնային երկրագործության արդյունավետության 
բաձրացման հիմնական ուղղություն 6400.0
Հայկական բնական քաղցր և “սառցե” գինիների պատրաստման 
տեխնոլոգիայի մշակումը

«Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն» ՀԱԱՀ 
մասնաճյուղ 8000.0

Սպինային հետազոտությունները ՔԽԴ‐ի շրջանակներում. Jlab‐ի 
տվյալներից մինչև LHC Ֆենոմենոլոգիա 7500.0

Ցածր չափանի և ռեկուրսիվ սպինային ցանցերի մագնիսական 
հարթակները, քվանտային խճճվածությունը և դինամիկ 
համակարգերի մեխանիզմը 7500.0

ՔՔԴ ուղղումները B մեզոնների հազվագյուտ տրոհումների համար 
ստանդարտ մոդելում և ՄՍՍՄ‐ում

5954.0

Ծանր միջուկների ճեղքման հազվադեպ կանալների որոնումը
8000.0

Ընդհանրությունը և վերջավոր չափի հետևվանքները 
վիճակագրական մեխանիկայի երկչափ մոդելներում 5999.0

Բարձր սպինների փոխազդեցություն և ունիվերսալություն 
տրամաչափային/լարային տեսություններում 7500.0
Ամպրոպային Վերգետնյա Աճերի հետազոտությունները տարրական 
մասնիկների դետեկտորների, էլեկտրական և գեոմագնիսական 
դաշտի և օպտիկական գրանցիչների օգնությամբ 8000.0

N=2 սուպերսիմետրիկ Յանգ‐Միլսի տեսություն կապը երկչափ 
կոնֆորմ դաշտի տեսության և ինտեգրվող մոդելների հետ

7496.6

«Հ. Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և 
մելիորացիայի գիտական կենտրոն» ՀԱԱՀ մասնաճյուղ

ՀՀ ԿԳՆ «Ա. Ի. Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական 
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ

939



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Գերբարձր էներգիաների գամմա ճառագայթների աստղաֆիզիկա 
ՊՄՉԴ‐ների օգնությամբ

7468.0

Եռաչափ և երկչափ ինտեգրվող մոդելներ. Քվանտային հաշվարկներ 
ու Կիտաևի մոդել

7500.0

Միկրոպոլյար առաձգական բարակ ձողերի, սալերի և թաղանթների 
երկրաչափական ոչ գծային տեսությունը

ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվ. պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ ՊՈԱԿ 7500.0

Էկոլոգիական հիմնախնդիրների ուսուցումը կրթական նոր 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
6000.0

Վարունգի հետերոզիսային հիբրիդների ստացումը ավանդական 
ընտրասերման և կենսատեխնոլոգիայի մեթոդների կիրառմամբ

ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի 
գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

6400.0
Աշնանացան ցորենի և գարու նոր սորտերի ընտրասերում, 
առաջնային սերմնաբուծություն արդյունավետ տեխնոլոգիաների 
մշակում և ներդրում

ՀՀ ԳՆ «Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

6400.0

ՀՀ տարբեր բնակլիմայական գոտիներում ծիրանենու և դեղձենու 
հիվանդությունների, վնասատուների դեմ էկոլոգիապես 
հիմնավորված պայքարի տեխնոլոգիաների մշակում և ներդրում

ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի 
գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

8000.0
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը առաջին համաշխարհային 
պատերազմին

ՀՀ ՏԿՆ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ
6000.0

Հայաստանի դպրոցներում ընթերցանության որակի և ընկալման 
մակարդակի հետազոտումը

ՀՀ ԿԱ «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն»

6000.0

Մագիստրանտների ուսուցման արդյունավետությունն ապահովող 
հոգեբանական գործոնների ուսումնասիրություն

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

5994.0

940



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

Պղնձի` L-թիրոզինի ածանցյալ իզոմերային Շիֆֆի հիմքերի հետ 
մետաղօրգանական կոմպլեքսների ռադիոպաշտպանիչ 
ակտիվության հետազոտությունը

ՀՀ ԱՆ «Ճառագայթային բժշկությանև այրվածքների գիտական 
կենտրոն» ՓԲԸ

8000.0
Հայաստանի դպրոցահասակ երեխաների առողջության վարքագծի 
հետազոտություն

Արաբկիր բժշկական համալիրի «Երեխաների և դեռահասների 
առողջության ինստիտուտ» ՓԲԸ 7200.0

Շատրվանող հորատանցքերի կառավարման և ելքերի կարգավորման 
եղանակի մշակում, հաշվի առնելով ներհորատանցքային 
հիդրավլիկան 8000.0
Սևանա լճի մակարդակի հեռանկարային բարձրացման 
ջրառեսուրսային ապահովման գիտատեխնիկական ուրվագծային 
հիմունքները 7498.2

Հայերը Միջին Արևելքի գենետիկական բնապատկերում Մարդու ինստիտուտ ՍՊԸ
8000.0

Սյուրռեալիզմ հայկական դիմագծով «Բարձր արվեստ» կերպարվեստի կենտրոն 6000.0

Երիտասարդ գիտաշխատողների աջակցության ծրագրեր 150000.0

Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր 25000.0

Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված ծրագրեր 145390.5

Բարձր արդյունավետությամբ աշխատողների հավելավճարներ
64800.0

Նոր մրցույթներ 20000.0

Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-
ծրագրային ֆինանսավորում - ընդամենը

1675270.3

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-

ծրագրային հետազոտություններ
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը

180986.0

Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարյանի անվ. «Ջրային հիմնահարցերի և
հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ»
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ԵՊՀ-ին 
«Տեղեկատվական անվտանգության գիտահետազոտական 
կենտրոն» ծրագիրը իրականացնելու համար

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 10868.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ԵՃՇՊՀ-ին «Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության ջրամբարների տեխնիկական 
վիճակի հետազոտում եւ անվտանգության հայտարարագրերի 
մշակում» ծրագիրը իրականացնելու համար

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի ճարտարապետության և շինարարության 
պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 30000.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-ծրագրային 
հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում պետական 
աջակցություն   Մատենադարանին «Մատենադարանի հնատիպ 
գրքերի, առանձնապես արժեքավոր և հազվագյուտ 
փաստաթղթերի կոնսերվացում»  ծրագրի իրականացման 
համար

ՀՀ ԿԳՆ «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվ. հին ձեռագրերի 
գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 21000.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ՀԱԱՀ-ին 
«Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի արժեքավոր որոշ 
սորտերի բազմացման արդյունավետ տեխնոլոգիաների մշակում 
և դրանց հիման վրա այդ սորտերի մայրուտային այգու հիմնում» 
ծրագրի իրականացման համար

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» 
հիմնադրամ 0.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ՀՌՀ-ին «ՀՀ 
միգրացիոն իրավիճակի գնահատում` ընտրանքային 
հետազոտությունների միջոցով» ծրագիրը իրականացնելու 
համար

ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական 
ուսումնական հաստատություն «Ռուս - հայկական  (Սլավոնական) 

համալսարան»
0.0
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն  «ՀՀ ԳԱԱ 
ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ-ին «Ազգային էլեկտրոնային հաշվողական 
ենթակառուցվածքի զարգացում» ծրագրի իրականացման համար

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի  և ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 25000.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն   ՀՀ մշակույթի  
նախարարության   «Պատմամշակութային արգելոց-
թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության 
ծառայություն» ՊՈԱԿ-ին «Մեծամոր պատմահնագիտական 
արգելոցի համակողմանի ուսումնասիրության I փուլ» ծրագիրը 
իրականացնելու համար

ՀՀ ՄՆ «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և 
պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ 15000.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԳԱԱ 
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ> ՊՈԱԿ-ին 
«Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական 
հետազոտության հիմնական ուղղությունները, 
ուսումնասիրության խնդիրները ու հեռանկարները» ծրագրի 
իրականացման համար 

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 9918.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԳԱԱ 
Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին «Հայոց պատմություն 
բազմահատորյակի հատոր 1-ին գիրք II-ի և հատոր 4-ի գիրք II-ի 
տպագրություն» ծրագիրը իրականացնելու համար

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ         17200.0
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԳԱԱ 
Հ.Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին 
«Հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիոն հիվանդությունների 
կանխարգելման և բուժման նոր դեղանյութերի ստեղծում և 
ներդրում գյուղատնտեսության և առողջապահության 
պրակտիկայում» ծրագիրը իրականացնելու համար

ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի  ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ 15000.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ՀՀ ԳԱԱ 
«Էկոլոգոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին  
«Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված 
սննդամթերքում պեստիցիդների մնացորդների մոնիթորինգ» 
ծրագիրը իրականացնելու համար

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» 
ՊՈԱԿ 15000.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորումե ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԳԱԱ 
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտե ՊՈԱԿ-ին 
«Իրանաբնակ թյուրքախոս էթնիկական խմբերի 
ծագումնաբանությունը և ազգային ինքնության խնդիրներըե 
ծրագրի իրականացման համար

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

12000.0
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը       
(հազար դրամ)   

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն  ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների նախարարության «Էներգետիկայի 
գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ին  «ՀՀ 
հանքավայրերի, հանքերևակումների և ֆոնդային այլ նյութերի 
էլեկտրոնային պահպանման /թվայնացման/ վերաբերյալ 
կոմպյուտերային տեղեկատվական համակարգի ստեղծում» 
ծրագրի իրականացման համար 

ՀՀ ԷԲՊՆ «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» 
ՓԲԸ 0.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորումե ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԷԲՊՆ Ատոմային 
էլեկտրակայանների շահագործման հայկական 
գիտահետազոտական ինստիտուտե ՊՈԱԿ-ին «ՋՋԷՌ 
ռեակտորով ատոմային էներգաբլոկի ԳՇԿ-ում ակուստիկ 
տատանումների առաջացման երևույթի հետազոտման 
փորձարարական կայանքի ստեղծումե ծրագրի իրականացման 
համար

ՀՀ ԷԲՊՆ Ատոմային էլեկտրակայանների 
շահագործման հայկական գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

10000.0

02 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-

ծրագրային հետազոտություններ
1494284.3

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-ծրագրային 
հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում կատարվող 
Հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական 
աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 1494284.3
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Հավելված N 1
Աղյուսակ N 22-3

Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը        
(հազար դրամ)   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 12662809.2

01 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն 
ունեցող կիրառական հետազոտություններ

14400.0

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն  - ընդամենը 14400.0

«Հայագիտական կենտրոնները Սփյուռքում. Ներուժի գնահատում»:  
«Սփյուռքի աշխարհաքաղաքական ընկալումները»:

ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ 
ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ 2400.0

«Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. խնդիրներ, 
հետազոտության փորձ և հեռանկարներ»

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ       
1200.0

«Գրական սփյուռք» 
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ      

1200.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածով  գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության  ծրագրերի գծով  ծախսերի բաշխումը 

ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

ՀՀ գիտությունների

2
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը        
(հազար դրամ)   

«Արևելահայերենի և արևմտահայերենի տերմինաբանական 
զուգադիր քննություն» 

ՀՀ ԳԱԱ «Լեզվի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ      1200.0

«Համընդհանուր ցանցային լեզվի օգտագործմամբ հայերենի 
բառապաշարային տվյալների հենքի մշակում»

ՀՀ ԳԱԱ «ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ      1200.0

«Ռուսաստանի հայ գաղթօջախների պատմություն (Հյուսիսային 
Կովկաս, Նոր Նախիջևան, Աստրախան, Ս. Պետերբուրգ, Մոսկվա)» 

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ         1200.0

«Հայկական կտակների իրավական դաշտի ուսումնասիություն»: ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 1200.0

«Սփյուռքահայ գրականության նվաճումները (1920-1960-ական թթ.) 
և զարգացման միտումները»:

ՀՀ ԿԳՆ «Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ 1200.0

.«Հայրենադարձության միտումների ուսումնասիրություն»: «Վերադարձ Հայաստան» հիմնադրամ 1200.0

«Լիբանանահայ համայնքի պատմություն»:
Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի հայկական Սփյուռքի 
ուսումնասիրման կենտրոն 1200.0

«Հայոց Ցեղասպանության թեման իտալական գրականության մեջ»:
Սոնա Հարությունյան (Վենետիկի Կա Ֆոսկարի համալսարանի 
հայագիտության ամբիոնի դասախոս, բ.գ.դ.) 1200.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ 
սփյուռքի 

նախարարություն
14400.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 0 0

01 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

7134045.4

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 54077.6

Գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի պահպանում և 
զարգացում

ՀՀ ԿԳՆ «բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով» 
գործակալություն (ԲՈՀ)

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն 54077.6

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ -ընդամենը 104737.5

ՀՀ      գիտությունների 
ազգային ակադեմիա

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն 

947



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը        
(հազար դրամ)   

ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի պահպանում ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ 
ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ 104737.5

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  
գիտության պետական կոմիտե- ընդամենը

6925230.3

ՀՀ էկոնոմիկայի  նախարարություն -ընդամենը 50000.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում ՀՀ ԷՆ «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ՀՀ էկոնոմիկայի  
նախարարություն 50000.0

01 04 01
«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների 

ինստիտուտ»հիմնադրամին  պետական 
աջակցություն

271074.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտե 271074.0

01 04 01

«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական 
լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի 

ինստիտուտ)»հիմնադրամի գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում և գիտական 
ներուժի արդիականացում

714102.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտե 714102.0

01 04 01
Ազգային արժեք ներկայացնող գիտական 

օբյեկտների պահպանություն
822757.0

01 04 01
Գիտաշխատողներին գիտական աստիճանների 

համար տրվող հավելավճարներ
446400.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը 446400.0

09 04 02
Գիտական կադրերի պատրաստման գծով 

նպաստների տրամադրում 
29170.0
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը        
(հազար դրամ)   

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե 29170.0

09 04 02
Ասպիրանտական և դոկտորանտական 

կրթաթոշակներ
39900.0

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե 39900.0

09 04 02
Սփյուռքագիտության ոլորտում գիտական կադրերի 

պատրաստման գծով նպաստների տրամադրում 
0.0

 ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն 0.0

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական պայմանագրային 

(թեմատիկ) հետազոտություններ
1515690.5

 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը 1515690.5

Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-
ծրագրային ֆինանսավորում - ընդամենը

1675270.3

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-

ծրագրային հետազոտություններ
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը

180986.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ԵՊՀ-ին 
«Տեղեկատվական անվտանգության գիտահետազոտական 
կենտրոն» ծրագիրը իրականացնելու համար

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 10868.0
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը        
(հազար դրամ)   

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ԵՃՇՊՀ-ին «Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության ջրամբարների տեխնիկական 
վիճակի հետազոտում եւ անվտանգության հայտարարագրերի 
մշակում» ծրագիրը իրականացնելու համար

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի ճարտարապետության և շինարարության 
պետական համալսարան» ՊՈԱԿ 30000.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-ծրագրային 
հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում պետական 
աջակցություն   Մատենադարանին «Մատենադարանի հնատիպ 
գրքերի, առանձնապես արժեքավոր և հազվագյուտ 
փաստաթղթերի կոնսերվացում»  ծրագրի իրականացման 
համար

ՀՀ ԿԳՆ «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվ. հին ձեռագրերի 
գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 21000.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ՀԱԱՀ-ին 
«Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի արժեքավոր որոշ 
սորտերի բազմացման արդյունավետ տեխնոլոգիաների մշակում 
և դրանց հիման վրա այդ սորտերի մայրուտային այգու հիմնում» 
ծրագրի իրականացման համար

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» 
հիմնադրամ 0.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ՀՌՀ-ին «ՀՀ 
միգրացիոն իրավիճակի գնահատում` ընտրանքային 
հետազոտությունների միջոցով» ծրագիրը իրականացնելու 
համար

ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական 
ուսումնական հաստատություն «Ռուս - հայկական  (Սլավոնական) 

համալսարան»
0.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն  «ՀՀ ԳԱԱ 
ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ-ին «Ազգային էլեկտրոնային հաշվողական 
ենթակառուցվածքի զարգացում» ծրագրի իրականացման 
համար

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի  և ավտոմատացման պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 25000.0
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը        
(հազար դրամ)   

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն   ՀՀ մշակույթի  
նախարարության   «Պատմամշակութային արգելոց-
թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության 
ծառայություն» ՊՈԱԿ-ին «Մեծամոր պատմահնագիտական 
արգելոցի համակողմանի ուսումնասիրության I փուլ» ծրագիրը 
իրականացնելու համար

ՀՀ ՄՆ «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և 
պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ 15000.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԳԱԱ 
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ> ՊՈԱԿ-ին 
«Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական 
հետազոտության հիմնական ուղղությունները, 
ուսումնասիրության խնդիրները ու հեռանկարները» ծրագրի 
իրականացման համար 

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 9918.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԳԱԱ 
Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին «Հայոց պատմություն 
բազմահատորյակի հատոր 1-ին գիրք II-ի և հատոր 4-ի գիրք II-ի 
տպագրություն» ծրագիրը իրականացնելու համար

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ         17200.0

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԳԱԱ 
Հ.Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին 
«Հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիոն հիվանդությունների 
կանխարգելման և բուժման նոր դեղանյութերի ստեղծում և 
ներդրում գյուղատնտեսության և առողջապահության 
պրակտիկայում» ծրագիրը իրականացնելու համար

ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի  ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ 15000.0

951



Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը        
(հազար դրամ)   

«Գիտական և  գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն ՀՀ ԳԱԱ 
«Էկոլոգոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին  
«Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված 
սննդամթերքում պեստիցիդների մնացորդների մոնիթորինգ» 
ծրագիրը իրականացնելու համար

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» 
ՊՈԱԿ 15000.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորումե ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԳԱԱ 
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտե ՊՈԱԿ-ին 
«Իրանաբնակ թյուրքախոս էթնիկական խմբերի 
ծագումնաբանությունը և ազգային ինքնության խնդիրներըե 
ծրագրի իրականացման համար

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

12000.0

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում» ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն  ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների նախարարության «Էներգետիկայի 
գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ին  «ՀՀ 
հանքավայրերի, հանքերևակումների և ֆոնդային այլ նյութերի 
էլեկտրոնային պահպանման /թվայնացման/ վերաբերյալ 
կոմպյուտերային տեղեկատվական համակարգի ստեղծում» 
ծրագրի իրականացման համար 

ՀՀ ԷԲՊՆ «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ 0.0
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Բաժին խումբ դաս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Գումարը        
(հազար դրամ)   

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորումե ծրագրի 
շրջանակներում պետական աջակցություն «ՀՀ ԷԲՊՆ Ատոմային 
էլեկտրակայանների շահագործման հայկական 
գիտահետազոտական ինստիտուտե ՊՈԱԿ-ին «ՋՋԷՌ 
ռեակտորով ատոմային էներգաբլոկի ԳՇԿ-ում ակուստիկ 
տատանումների առաջացման երևույթի հետազոտման 
փորձարարական կայանքի ստեղծումե ծրագրի իրականացման 
համար

ՀՀ ԷԲՊՆ Ատոմային էլեկտրակայանների 
շահագործման հայկական գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

10000.0

02 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-

ծրագրային հետազոտություններ
1494284.3

«Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-ծրագրային 
հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում կատարվող 
Հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական 
աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 1494284.3
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Հավելված N 1
Աղյուսակ N 23

Բաժին Խումբ Դաս Գումարը (հազար 
դրամ)

6314150.4

10 04 01 1041239.6

112468.8

112711.7

115673.3

144840.9

107662.5

163085.7

147779.4

137017.3

10 04 01 224456.0

73269.9

73819.7

77366.4

10 04 01 2253309.9

179401.5

171596.2

150365.8

503200.6

385140.8

863605.0

10 02 01 1733411.2

330434.1

299576.8

199048.3

904352.0

10 02 01 122986.8

10 05 01 27081.6

"Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին" ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածով սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտի ծրագրերի գծով ծախսերի բաշխումը ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների

Ծրագիրն իրականացնող պետական կառավարման մարմնի և 
իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,
ընդամենը

Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության ծառայություններ

"Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  N1 գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ
"Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  N2 գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ

"Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ

"Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  N1 գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ

"Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և 
պաշտպանության  N2 գիշերօթիկ հաստատություն" ՊՈԱԿ

"Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ

"Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության  N1 գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ
"Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 
հաստատություն" ՊՈԱԿ

Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ

"Երևանի մանկան տուն" ՊՈԱԿ

"Գավառի մանկատուն՚" ՊՈԱԿ

Ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին սոցիալական հոգածության 
ծառայություններ
"Երևանի Աջափնյակ թաղային համայնքի երեխաների սոցիալական 
հոգածության կենտրոն" ՊՈԱԿ

"Գյումրու համայնքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն" 
ՊՈԱԿ
 "Երևանի "Զատիկ" երեխաներին աջակցության կենտրոն" ՊՈԱԿ 

"Վանաձորի մանկատուն" ՊՈԱԿ

ՙԳյումրու"Երեխաների տուն" ՊՈԱԿ

"Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն" ՊՈԱԿ

"Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն" ՊՈԱԿ

"Վարդենիսի նյարդահոգեբանաբական տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ

"Միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկման կենտրոն" ՊՈԱԿ

"Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն" ՊՈԱԿ

Տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ

"Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ

"Նորքի տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ

"Գյումրու տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ
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Բաժին Խումբ Դաս Գումարը (հազար 
դրամ)

Ծրագիրն իրականացնող պետական կառավարման մարմնի և 
իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

10 05 01 17649.6

10 07 01 56051.2

10 02 01 19443.3

10 09 02 89381.5

10 04 01 37651.2

10 07 01 41006.5

10 09 02   "Նորք" տեղեկատվավերլուծական կենտրոն"ՓԲԸ 355404.8

10 02 01 "Առաքելություն Հայաստան" ԲՀԿ 172395.0

10 02 01 Վանաձորի տարեցների տուն" հիմնադրամ 20357.2

10 01 02 21811.8

10 04 01 63333.6

10 09 02 17179.6

83911.7

10 07 01 23462.2

10 09 02 "Համակարգչային կենտրոն" ՊՈԱԿ 60449.5

"Երևանի "Զատիկ" երեխաներին աջակցության կենտրոն" ՊՈԱԿ 

 "Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման կենտրոն" ՊՈԱԿ

"Փրկություն՚" ՀԿ

"Հաշմանդամների աշխատանքային վերականգնման Գյումրու 
կենտրոն" ՊՈԱԿ
"Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ" ՀԿ

"Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ" ՊՈԱԿ

 "Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային 
ինստիտուտ" ՊՈԱԿ

"Հույսի կամուրջ" ՀԿ

 "Ամքոր" միջազգային ՀԿ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն 
պետական ծառայություն, ընդամենը

"Հատուկ կացարան" ՊՈԱԿ
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Հավելված N 1
Աղյուսակ N 24

h/h Բաժինխումբ դաս Ծախսային  ծրագրերի և այն կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների անվանումները

 Գումարը 
(հազար դրամ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 60,577.0           

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 37,077.0           

1 10 04 01  ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցություն և 
խորհրդատվություն

16,331.4             

2 10 04 01 ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին կրթաթոշակի և միանվագ 
դրամական օգնության տրամադրում

2,800.0             

3 10 09 02  Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում ծրագրի 
շրջանակներում 

766.0                 

4 10 09 02 Թրաֆիքինգի զոհերին սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական 
ծառայություններ

17,179.6             

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2,200.0             

5 07 03 02 Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության ծառայություններ 2,200.0              

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 8,000.0             

6 08 04 01 Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) կանխարգելմանն 
ուղղված քարոզչական միջոցառումներ

8,000.0             

ՀՀ արդարադատության նախարարություն 13,300.0            

7 09 05 02 Վերապատրաստման ծառայություններ 13,300.0            

"Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին" ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածով 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գծով ծախսերն ըստ առանձին ծրագրերի և դրանք իրականացնող ՀՀ 

պետական կառավարման մարմինների
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