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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

Ընդհանուր 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
«Համշենը և համշենահայությունը. արդի 

հիմնախնդիրներ»
Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության 
կենտրոն գիտահետազոտական հիմնադրամ 1200.0

«Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը 
Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական 

դիսկուրսում»
ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ 

1200.0
«Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, 

դատապարտման և հետևանքների վերացման 
իրավական հիմնախնդիրները»

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ
1200.0

«Հայ կանայք 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի 
սկզբի հերոսամարտի տարիներին»

ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ 
1200.0

«Սփյուռքի ներդրումային ներուժի բարձրացման 
ուղիները ՀՀ տնտեսությունում»

«ԵՊՀ հետազոտությունների և 
գործարարության կենտրոն» հիմնադրամ 1200.0

«Հայկական համայնքները խորհրդային 
հանրապետություններում 1941-1991 թթ.»

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
1200.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածով  գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության  ծրագրերի գծով  ծախսերի 

բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

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

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

«Գրական Սփյուռք-2016» ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտ 1200.0
«Գրական արևմտահայերենի 

ուսումնասիրության պատմություն»
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ

1200.0
«Արևմտահայերենի և արևելահայերենի 

մերձեցման ուղիները»
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ

1200.0
«Գրաբարի ներկայացումը համընդհանուր 

ցանցային լեզվի բառարանային 
համակարգում»

ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման 
պրոբլեմների ինստիտուտ

1200.0

«Պոլսահայ նորագույն գրականութան վերջին 
հարյուր տարին» 

ՀՊՄՀ «Սփյուռք» կենտրոն
ՀՀ կրթության և 

գիտության 
նախարարություն 1200.0

«Ներքին տեղաշարժերը Հայկական սփյուռքում 
1950-1980-ական թթ.»

«Նորավանք» ԳԿՀ
ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ 1200.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ - ՀՀ 

սփյուռքի 
նախարարություն 14400.0

01 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ենթակառուցվածքի 
պահպանում ու զարգացում 

7979112.8

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն 56803.1

Գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի 
պահպանում ու զարգացում

ՀՀ ԿԳՆ «Բարձրագույն որակավորման 
հանձնաժողով» գործակալություն (ԲՈՀ)

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 56803.1
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ -

ընդամենը
107355.9

«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի 
պահպանում

ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» գիտակրթական 
հիմնադրամ 

ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմ 107355.9

ՀՀ գիտությունների 
ազգային ակադեմիա
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը
7764953.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

72580.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

155305.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 204714.7
Գիտության ոլորտում տեղեկատվական 
ցանցերի պահպանում ու զարգացում 31500.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական հետազոտությունների  

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 176668.3

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի  և էլեկտրոնիկայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 174525.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների 
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 254209.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական  գիտությունների  
ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 172708.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի 
և ինժեներային սեյսմբանության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 95693.9

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ  «Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան 

քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 103283.3

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

ՊՈԱԿ 300732.1

  
 

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

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և 
անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 115473.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի 
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

52003.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 121537.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և 

հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 130165.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Բունիաթյանի անվան 

կենսաքիմիայի  ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 158670.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Լ. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 127309.3

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային կենսաբանության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 158086.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային 

հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ 100585.3

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
150797.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 82492.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 330388.3

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 10640.1

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Շիրակի հայագիտական 

հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ 27399.4

ՀՀ գիտությունների 
ազգային ակադեմիա
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Քոթանյանի անվան 

տնտեսագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 140192.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 

իրավունքի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 51330.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Աբեղյանի անվան գրականության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 60753.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Աճառյանի անվան լեզվի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 77893.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
75183.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
 ՀՀ ԳԱԱ «Հիդրոմեխանիկայի և 
վիբրոտեխնիկայի բաժին» ՓԲԸ 4397.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային 

բյուրո» ՊՈԱԿ 200903.6
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի 
գրասենյակի պահպանում

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի 
հայկական տարածաշրջանային բաժանմունք 9949.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» 

գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ 257877.4

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում «ԻԿՐԱՆԵՏ-Հայաստան» միջազգային կենտրոն
17792.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում 
«Հայկական հանրագիտարան 

հրատարակչություն» ՊՈԱԿ-ի պահպանում 29757.0
«ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա» 
ՈԱԿ-ի նախագահության պահպանում 370528.0
ՀՀ ԳԱԱ իսկական և թղթակից անդամների 
պատվովճարներ 183600.0
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
համակարգի գիտական գործուղումների 
իրականացում 36130.0
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
համակարգի ինստիտուտների գիտական 
սարքավորումների վերազինում, սպասարկում 
և գիտափորձերի իրականացման համար 
նյութերի ձեռքբերում 99510.4
Ակադեմիկոս Վ.Հ. Համբարձումյանի անվան 
միջազգային գիտական մրցանակի շնորհման և 
դրա հետ կապված աշխատանքների 
իրականացում 14181.8
«Հայագիտական ուսումնասիրությունները 
ֆինանսավորող համահայկական 
հիմնադրամի»  պահպանում ու զարգացում 

«Հայագիտական ուսումնասիրությունները 
ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամ»  

50000.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ 
գիտությունների 

ազգային ակադեմիա

4987452.9

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԱՆ «Ռ. Յոլյանի անվան արյունաբանական 

կենտրոն» ՓԲԸ 19243.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԱՆ «Վնասվածքաբանության և 

օրթոպեդիայի գիտահետազոտական կենտրոն» 
ՓԲԸ 10847.1

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԱՆ «Ճառագայթային բժշկության և 

այրվածքների գիտական կենտրոն» ՓԲԸ 10351.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԱՆ «Կուրորտաբանության և ֆիզիկական 

բժշկության ԳՀԻ» ՓԲԸ 4519.7
ՀՀ         

 

  
 

«ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա» 
ՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում

ՀՀ ԱՆ «Ա. Ալեքսանյանի անվան 
համաճարակաբանության, վիրուսաբանության 

և բժշկական մակաբուծաբանության  ԳՀԻ» 
ՊՈԱԿ 35626.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և 
կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 5564.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
 ՀՀ ԱՆ «Ն. Հակոբյանի անվան հիգիենայի և 
մասնագիտական հիվանդությունների ԳՀԻ» 

ՓԲԸ 12669.9

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական գիտագործնական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 3000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ  

առողջապահության 
նախարարություն

101821.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԳՆ «Տեխնիկական մշակաբույսերի 

փորձարարական կայան» ՊՓԲԸ 7305.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի անվտանգության 

ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության 
գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 65392.2

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԳՆ «Երկրագործության գիտական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 24684.7

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և 

տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական 
կենտրոն» ՊՈԱԿ 32034.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-    ՀՀ  
գյուղատնտեսության 

նախարարություն
129416.7

ՀՀ         
առողջապահության 
նախարարություն

ՀՀ          
գյուղատնտեսության 

նախարարություն
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ՄՆ «Պատմամշակութային ժառանգության 

գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 80999.6

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ՄՆ «Հուշարձանների վերականգնման 

կենտրոն» ՓԲԸ 41732.3
XX դարի ավանգարդ արվեստի 
ուսումնասիրման գիտական կենտրոն

 ՀՀ ՄՆ «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ
5680.0

«Զորաց քարեր» բնակատեղի» 
պատմամշակութային արգելոց մասնաճյուղի 
զարգացման ծրագիր (II փուլ)

 ՀՀ ՄՆ «Պատմամշակութային արգելոց-
թանգարանների և պատմական միջավայրի 

պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ 3000.0

Կոմիտասի ժառանգության ուսումնասիրություն
 ՀՀ ՄՆ «Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 4000.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ 
մշակույթի 

նախարարություն

135411.9

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում ՀՀ ԵՔ «Սրտաբանության ԳՀԻ» ՓԲԸ ՀՀ Երևանի 
քաղաքապետարան 19736.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-  ՀՀ 
Երևանի   

քաղաքապետարան
19736.6

ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնին կից 
«Օրգանական միացությունների հիմնական 
դասերի սինթեզի նոր մեթոդների մշակում» 
գիտահետազոտական լաբորատորիայի 
պահպանում ու զարգացում 17327.0

   
 

 
  

ՀՀ մշակույթի 
նախարարություն
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

«Նոր սերնդի պոտենցիալ դեղաբանորեն 
ակտիվ հետերոցիկլիկ տեղակայված 
օպտիկապես ակտիվ  α-ամինաթթուների 
ասիմետրիկ սինթեզ» լաբորատորիայի 
պահպանում ու զարգացում 10154.0
ԵՊՀ անօրգանական քիմիայի ամբիոնի 
«Անօրգանական   պինդ-բյուրեղային և 
կոմպլեքսային բնույթի նոր կարևոր 
միացությունների ու նյութերի սինթեզ, 
հետազոտություն և կիրառություն» 
լաբորատորիայի պահպանում ու զարգացում 4077.1
Կենսաբանության  ԳՀԻ ենթակառուցվածքի 
պահպանում ու զարգացում 85598.2
Տեսական ֆիզիկայի լաբորատորիայի 
ենթակառուցվածքի պահպանում 13772.9
Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում 
ու զարգացում 14934.1
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետին կից «Կիրառական 
սոցիոլոգիայի լաբորատորիայի» պահպանում ու 
զարգացում 6115.5
Անձի հոգեբանական անվտանգության 
ապահովումը մասնագիտական 
գործունեության մեջ 5122.3
Մետաղ-օքսիդային կիսահաղորդիչների և 
բազմակոմպոնենտ միացությունների հիման 
վրա ճառագայթային էներգիայի 
փոխակերպիչների, տարբեր գազերի ու 
կենսաբանական նանոկառուցվածքային 
սենսորների և այլ սարքերի ստեղծում ու 
հետազոտում 34145.0

   
 

 
  

«Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ
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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

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Կահիրեի համալսարանի հայագիտական 
կենտրոնի լիարժեք և արդյունավետ 
աշխատանքների իրականացում

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
0.0

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 11211.8

«Լազերային  դաշտերով ինդուկցված ոչ գծային 
երևույթների ուսումնասիրությունը և լազերային 
նանոտեխնոլոգիաների կիրառություններ» 
լաբորատորիայի պահպանում ու զարգացում 11211.8
Միկրո- և նանոկառուցվածքների 
ռենտգենադիֆրակցիոն և 
ցածրջերմաստիճանային տեսական և 
փորձարարական ուսումնասիրում: 
Հետազոտման նոր եղանակների մշակում: 30577.6
Մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային 
փոխակերպումների ջերմադինամիկան և 
կինետիկան 24959.1
Հայագիտական հետազոտությունների 
ինստիտուտի պահպանում ու զարգացում 64657.6

Քաղաքակրթական, մշակութային, սոցիալ-
տնտեսական, քաղաքագիտական և 
հեռանկարային հետազոտությունների կենտրոն 5096.3
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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

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

«Հեռանկարային հետազոտությունների 
միջազգային կենտրոնի» պահպանում ու 
զարգացում 9721.8

Կիրառական երկրաբանության լաբորատորիա 
5096.3

Նոր կրթական տեխնոլոգիաներ 6115.5

Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, 
նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում

52241.3
Գիտական կենտրոնների ստեղծում և 
տեխնոլոգիական հետազոտական 
համալսարանի պիլոտային ծրագրի 
իրականացում 10000.0
Գիտական հրատարակումների և գիտության 
մասսայականացման աջակցություն 21000.0
Միջազգային գիտական կառույցների 
անդամակցություն (ԵՄ «Հորիզոն 2020», 
Միջուկային հետազոտությունների միացյալ 
ինստիտուտ, Բարձր էներգիաների 
ստերեոսկոպիկ համակարգ) 579247.0
Եվրոպական ուսումնասիրությունների  
կենտրոնին պետական աջակցություն 42000.0
Ենթամիլիմետրային ալիքների 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 7115.4
Մոլեկուլային փոխազդեցությունները 
կենսաբանական նշանակություն ունեցող 
համակարգերում 12231.0
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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

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Փորձարարական հետազոտության մեթոդների 
կատարելագործման և ներդրման 
օրինաչափությունները հոգեբանության 
կիրառական բնագավառներում 5096.4
Դինամիկական համակարգերի և 
ազդանշանների մոդելավորում 5077.1
Քվանտային երևույթների հետազոտման և 
մոդելավորման լաբորատորիա 8361.6
Թաղանթների ձևավորման 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 4180.8
Գերարագ օպտիկայի և ֆոտոնիկայի  
լաբորատորիա 6141.5
Շրջակա միջավայրի ոլորտների 
աղտոտվածության  և էկոլոգիական 
անվտանգության գնահատում  և 
կանխատեսում 5096.2
«Անձ և սոցիալական միջավայր» 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 3710.5
Գծային և ոչ գծային մոտարկումների ու դրանց 
կիրառման լաբորատորիա 5605.7
Մեխանիկայի տեսական հարցեր և 
կիրառություններ 5096.2
Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական 
կենտրոն 7134.8

ՀՀ բարձրագույն կրթության հիմնախնդիրները 
եվրոպական բարձրագույն կրթության 
տարածքի ինտեգրման համատեքստում 4077.1
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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

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Ռազմավարական հետազոտությունների 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 6271.2
Անգլալեզու հակահայկական քարոզչական 
դիսկուրսի հետազոտությունների 
լաբորատորիա 3057.2

Քվանտային տեխնոլոգիաներ և նոր նյութեր 5095.4
Մաթեմատիկական հետազոտությունների 
կենտրոն 3057.2
Աստղաֆիզիկական հետազոտությունների 
լաբորատորիա 3000.0
Տարօրինակ քվարկները սպիտակ թզուկներում 
և նեյտրոնային աստղերում 3057.2
«Հելիոտեխնիկա» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 9273.4
Գիտահետազոտական աշխատանքների 
ծառայությունների և  ինովացիոն 
հետազոտությունների կենտրոն 11971.6
«Ավտոմատացված համակարգեր և 
մոդելավորում»  բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 6683.9

«Նյութագիտություն և մետալուրգիա» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 5917.1

«Մեքենաշինական տեխնոլոգիաներ» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 4549.2
«Պոլիմերացման պրոցեսների 
մակրոկինետիկա» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 5589.1
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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

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

«Մեքենայական թարգմանության 
քոմփյութերային համակարգեր» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 7452.2
«Ռենտգենակառուցվածքային 
հետազոտություններ» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 4657.6

«Էլեկտրատեխնոլոգիաներ» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 2794.6

«Էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրառադիոնյութեր» 
բազային գիտահետազոտական լաբորատորիա

4549.2
«Կիսահաղորդչային ֆոտոէլեկտրական 
սարքեր» բազային գիտահետազոտական 
լաբորատորիա 3617.6

«Ֆոտոէլեկտրոնային սարքեր կապի 
օպտիկական համակարգերում» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 3617.6

«Համակարգային վերլուծություն» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 3617.6
«Շփագիտություն» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 3617.6
«Միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 4549.2
«Քիմիական տեխնոլոգիաներ և պոլիմերային 
նանոկոմպոզիտներ» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 4657.6

ՀՀ կ ն և 
 

 
  

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

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

«Գյուղատնտեսական թունաքիմիկատների 
ստացում և որակի վերահսկում» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 4549.2
«Ռոբոտատեխնիկա» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 3511.9

«Էլեկտրամագինսական համակարգեր» 
բազային գիտահետազոտական լաբորատորիա

2862.9

«Հիդրոտեխնիկայի» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 6114.4

«Տեխնոլոգիական չափումներ» բազային 
գիտահետազոտական լաբորատորիա 

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական  
համալսարան» հիմնադրամի Գյումրու 

մասնաճյուղ 2633.9

Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում 
ու զարգացում

«Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» 

հիմնադրամ 13931.1
Համակարգի գիտական գործուղումների 
իրականացում 20000.0

Միջազգային գիտական համագործակցություն 254266.4
Երիտասարդ գիտնականների դպրոցների 
կազմակերպման աջակցություն 6000.0
Գիտական միջոցառումների կազմակերպման 
աջակցություն 20000.0

Գիտական փորձաքննության ֆինանսավորում 14000.0
Երկրակեղևի սեյսմոգեն խզվածքներում 
տեղաշարժերի գրանցում և գեոդեզիական 
մոնիտորինգի իրականացում լազերային չափիչ 
գերճշգրիտ սարքերի կիրառմամբ 11211.8

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարության 
գիտության պետական 

կոմիտե

    
 

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

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

ՀՀ ճարտարապետական և շինարարական 
համալիրների  կայուն զարգացման ուղիների 
բացահայտում, ճշգրտում, ներդրման 
առաջարկությունների և  
հանձնարարականների մշակում` մշտական 
համակարգային մոնիտորինգի կիրառմամբ 88675.2
ՀՀ-ում շինարարական նյութերի և 
տեխնոլոգիաների արդիականացման 
հիմնախնդիրները և առաջարկություններ 
դրանց լուծման վերաբերյալ 9314.8

ՀՀ ջրային համակարգերի պահպանում, 
զարգացում և կատարելագործում 9000.0
Հակաուռուցքային և հակաօքսիդիչ բնական 
միացությունների համակցված ազդեցության 
ուսումնասիրությունը 4060.6
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի 
կրիտիկական տեխնոլոգիաների 
գիտահետազոտական կենտրոնի պահպանում 
ու զարգացում 3045.5

Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի 
գիտահետազոտական կենտրոնի պահպանում

3788.9
ԴՆԹ-ի տարբեր կառուցվածքներում 
փոփոխությունների ուսումնասիրությունը 
օնտոգենեզի ժամանակ և տարբեր բնական 
կենսաբանական ակտիվ միացությունների 
ազդեցությամբ 3045.5

   
 

 
  

ՌԴ և ՀՀ ԿԳՆ «Հայ-ռուսական (սլավոնական) 
համալսարան» բարձրագույն մասնագիտական 

կրթության պետական ուսումնական 
հաստատություն

«Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» 

հիմնադրամ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Բարդ երկրաչափությամբ և տարբեր 
սահմանափակող պոտենցիալներով 
քվանտային նանոկառուցվածքների 
ֆիզիկական հատկությունների 
ուսումնասիրումը 5853.1

Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի 
Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի 
«Ազգային անվտանգության ոլորտում 
ռազմավարական հետազոտությունների 
լաբորատորիայի» ստեղծում

2926.7
Կենսաբանական ակտիվ նյութերի դերն 
օրգանիզմի ինտեգրատիվ գործունեության մեջ, 
առավել տարածված հիվանդությունների 
կանխարգելմանն ու բուժմանն ուղղված 
արդյունավետ միջոցառումների մշակումն ու 
ներդրման մեխանիզմները, շրջակա միջավայրի 
և ազգաբնակչության առողջության վրա 103255.8

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարանի 
գիտահետազոտական կենտրոնի, որպես 
գիտական գործունեության ենթակառուցվածքի, 
պահպանում ու զարգացում 11390.6
ՀԱԱՀ «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական 
կենտրոն» մասնաճյուղ 26508.7
ՀԱԱՀ «Խաղողապտղագինեգործության 
գիտական կենտրոն» մասնաճյուղ 40256.9

   
 

 
  

      
   

   

«Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարան» հիմնադրամ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

ՀԱԱՀ «Հ. Պետրոսյանի անվան 
հողագիտության, ագրոքիմիայի և 
մելիորացիայի գիտական կենտրոն» 
մասնաճյուղ 95715.0
Գյուղատնտեսության մեքենայացման, 
էլեկտրիֆիկացման և ավտոմոբիլային  
փոխադրումների ԳՀԻ 17822.3
Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների, սննդի 
անվտանգության և կենսատեխնոլոգիաների 
ԳՀԻ 16832.3
Գյուղատնտեսական կենդանիների 
գենետիկայի և սելեկցիայի, կերակրման 
պրոբլեմային լաբորատորիայի  պահպանում ու 
զարգացում 6930.9

Պեստիցիդների և բույսերի պաշտպանության 
լաբորատորիայի  պահպանում ու զարգացում 9901.3
Գիտական կենտրոնի  պահպանում ու 
զարգացում 7467.0

Բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի 
լաբորատորիայի  պահպանում ու զարգացում 6930.9
Էկոլոգիայի և օրգանական 
գյուղատնտեսության  պրոբլեմային 
լաբորատորիայի  պահպանում ու զարգացում 4950.7
Անասնաբուժության և անասնաբուժական 
սանիտարական փորձաքննության  
պրոբլեմային լաբորատորիայի  պահպանում ու 
զարգացում 13861.9

   
 

 
  

«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

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Ագրարային քաղաքականության և 
տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնի 
պահպանում ու զարգացում 5863.6

Ուսումնական միջավայրի մոդելավորման և 
նախագծման հոգեբանական հիմնախնդիրները 10192.7

Փոխակերպվող հասարակությունում 
սովորողների հոգեբանական անվտանգության 
ապահովման համակարգի մշակում 5226.0
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի 
գիտամանկավարժական և արժեբանական 
հիմունքները կրթական նոր հարացույցի 
պայմաններում 3135.6
Գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության ենթակառուցվածքի 
պահպանում ու զարգացում 8400.5
Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային 
օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիա 6141.5
Հայաստանի Հանրապետությունում 
բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների սովորողների 
ֆինանսական աջակցության և սոցիալական 
հիմնախնդիրների վերլուծություն 4077.1
Ընդհանուր մեթոդաբանության և 
մանկավարժական նորարարության 
լաբորատորիա 4077.1
Մանկության ժամանակակից հիմնախնդիրների 
ուսումնասիրման լաբորատորիայի պահպանում 
ու զարգացում 3057.2

   
 

 
  

   
  

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

ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Փոխակերպական հասարակության 
հիմնախնդիրները. մեթոդաբանական և 
մեթոդական տեսանկյուններ 3057.2
Լեզվաբանական (լեզվական) միջմշակութային 
կրթության նորարարական լաբորատորիայի 
ստեղծում 4077.1

Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և 
նախաձեռնությունների կենտրոն 77000.0

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԿԳՆ «Բժշկակենսաբանական միջազգային 
հետբուհական ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ  35758.0

Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների 
կենտրոն

ՀՀ ԿԳՆ «Գորիսի պետական համալսարան» 
ՊՈԱԿ 10192.6

Թոմսոն-Ռոյթերս գիտատեղեկատվական 
շտեմարանի ռեսուրսների օգտագործման 
վարձավճար

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
26280.2

Գիտության և կրթության ազդեցությունը 
տնտեսական ու սոցիալական զարգացման վրա

5096.3
Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային 
տեղաշարժերի վերլուծությունն ու 
կանխատեսումը ՀՀ-ում 9850.5
Հայաստանի ճարտարագիտական 
ակադեմիային պետական աջակցություն

Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա
0.0

Նանո- և միկրոտեխնիկայի նյութերի և 
կառուցվածքների մեխանիկայի պրոբլեմային 
լաբորատորիայի ստեղծում

ՀՀ ԿԳՆ «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան 
պետական մանկավարժական ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ 3000.0
Հայ ժողովրդական երաժշտական 
ստեղծագործության ուսումնասիրություն

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Կոմիտասի անվան 
պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ 10106.3

   
 

 
  

      
   

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 
պետական լեզվահասարակագիտական 

համալսարան» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական 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

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Կառավարչական գործունեության 
հոգեբանության գիտահետազոտական 
լաբորատորիա 10452.0
Տարածաշրջանային հետազոտությունների 
կենտրոն 16878.0
Գիտության կառավարման հետազոտական 
կենտրոն 12060.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ 
կրթության և 
գիտության 

նախարարության 
գիտության 

պետական կոմիտե

2378555.5

Ազգային արխիվի պահպանում
ՀՀ ՏԿԱԻՆ «Հայաստանի ազգային արխիվ» 

ՊՈԱԿ

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 

արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն

12558.4
ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ 

տարածքային 
կառավարման և 

արտակարգ 
իրավիճակների 

նախարարություն

12558.4

ՀՀ էկոնոմիկայի  նախարարություն -
ընդամենը 50000

   
 

 
  

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական կառավարման 

ակադեմիա» ՊՈԱԿ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
ՀՀ ԷՆ «Չափագիտության ազգային 

ինստիտուտ» ՓԲԸ
ՀՀ էկոնոմիկայի  
նախարարություն 50000.0

01 04 01
«Քենդլ» սինքրոտրոնային 

հետազոտությունների ինստիտուտ» 
հիմնադրամին  պետական աջակցություն

293223.5

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության պետական 

կոմիտե
293223.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
184417.5

 «Քենդլ» ծրագրի իրականացում 108806.0

01 04 01

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

ինստիտուտ)» հիմնադրամի գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում և գիտական 
ներուժի արդիականացում

749597.8

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության պետական 

կոմիտե
749597.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում
658697.8

Ֆիզիկայի բնագավառում արդիական 
գիտական ներուժի ապահովում 90900.0

01 04 01
Ազգային արժեք ներկայացնող գիտական 

օբյեկտի պահպանություն
876403.1

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

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

ինստիտուտ)» հիմնադրամ

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 

«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների 
ինստիտուտ» հիմնադրամ
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը
876403.1

ՀՀ ԿԳՆ «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի 
անվան հին ձեռագրերի ԳՀԻ ՊՈԱԿ 533474.2
«Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամ 10000.0
ՀՀ ԳԱԱ «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 95247.6
Մանրէների ազգային հավաքածուի՝ 
գենաֆոնդի պահպանման պետական 
աջակցություն

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» 
գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ

15124.0
ՀՀ ԳԱԱ «Վ. Համբարձումյանի անվան 
Բյուրականի աստղադիտարան» ՊՈԱԿ 222557.3

01 04 01
Գիտաշխատողներին գիտական 
աստիճանների համար տրվող 

հավելավճարներ
941700.0

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը 941700.0

«Գիտական կադրերի պատրաստում»  -  
ընդամենը

91823.0

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը
91823.0

09 04 02
Գիտական կադրերի պատրաստման գծով 

նպաստների տրամադրում 51239.0
 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության պետական 
կոմիտե 51239.0
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

09 04 02
Ասպիրանտական և դոկտորանտական 

կրթաթոշակներ
40584.0

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե 40584.0

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

պայմանագրային (թեմատիկ) 
հետազոտություններ

1359167.0

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը
1359167.0

Պայմանագրային (թեմատիկ) 
հետազոտությունների 2015թ. մրցույթի 
գիտական թեմաների ֆինանսավորում 872355.8

Երիտասարդ գիտաշխատողների 
աջակցության ծրագրերի ֆինանսավորում

154675.0

Երիտասարդ գիտաշխատողների (մինչև 35 
տարեկան) հետազոտությունների 
ֆինանսավորում 46875.0
Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների 
(մինչև 35 տարեկան) անհատական 
աջակցության տրամադրում  7800.0
«Երիտասարդ գիտնականների աջակցության 
ծրագիր» հիմնադրամին պետական 
աջակցության

«Երիտասարդ գիտնականների աջակցության 
ծրագիր» հիմնադրամ

100000.0

Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր
ԼՂՀ ԿԳՆ «Արցախի գիտական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 27000.0
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն 
ուղղված ծրագրեր 91406.2

Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող 
գիտաշխատողներին հավելավճարների 

տրամադրում 94230.0

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային 
հետազոտությունների ինստիտուտ» 

հիմնադրամի «AREAL» գծային արագացուցչի 
վրա իրականացվող գիտական թեմաների 

ֆինանսավորում

28000.0

«Ռադիոիզոտոպների արտադրության 
կենտրոն» ՓԲԸ «CYCLONE 18/18» 

ցիկլոտրոնի վրա իրականացվող գիտական 
թեմաների ֆինանսավորում

24000.0

Շիրակի մարզի գիտական 
կազմակերպություններում իրականացվող 

գիտական թեմաների ֆինանսավորում
22500.0

Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող 
երիտասարդ գիտաշխատողներին (մինչև 35 
տարեկան) հավելավճարների տրամադրում

16875.0

Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող 
լաբորատորիաներին աջակցության 

տրամադրում
28125.0

Գիտական և գիտատեխնիկական 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորում - 

ընդամենը 1848056.1
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 
հետազոտություններ

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության պետական 

կոմիտե- ընդամենը 206586.0

ԵՊՀ հիմնադրամի «Տեղեկատվական 
անվտանգության գիտահետազոտական 
կենտրոն» ծրագրին պետական աջակցություն

«Երևանի  պետական համալսարան» 
հիմնադրամ

10868.0

ՃՇՀԱՀ հիմնադրամի  «ԼՂՀ  ջրային 
ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգերի և 
ջրային ենթակառուցվածքների շահագործման 
տեղային կանոնակարգերի մշակում» ծրագրին 
պետական աջակցություն

«Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» 

հիմնադրամ

20000.0

ՀՀ ԿԳՆ «Մատենադարան» ՊՈԱԿ-ի 
«Մատենադարանի մեծադիր ձեռագրերի, 
հազվագյուտ փաստաթղթերի և հնատիպ 
գրքերի կոնսերվացման ու գիտատեխնիկական 
մշակում»  ծրագրին պետական աջակցություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 
«Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվան հին 

ձեռագրերի ԳՀԻ ՊՈԱԿ

21000.0

ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ ՊՈԱԿ-ի «Ամպային 
հաշվարկների միջավայրի ստեղծում գիտական 
և կիրառական խնդիրների լուծման համար» 
ծրագրին պետական աջակցություն

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի  
«Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման 

պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
25000.0

ՀՀ ՄՆ «Պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-
ի «Մեծամոր պատմահնագիտական արգելոցի 
համակողմանի ուսումնասիրության IV փուլ (ուշ 
բրոնզեդարյան դամբարանադաշտ)» ծրագրին 
պետական աջակցություն

ՀՀ մշակույթի նախարարության 
«Պատմամշակութային արգելոց - 

թանգարանների և պատմական միջավայրի 
պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ

15000.0
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ ՊՈԱԿ-ի «Սեփական և այլազգի 
միջավայրում հայերի համեմատական 
հետազոտության հիմնական ուղղությունները, 
ուսումնասիրության խնդիրներն ու 
հեռանկարները» ծրագրին պետական 
աջակցություն

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
«Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

9918.0

ՀՀ ԳԱԱ ԿՔԻ ՊՈԱԿ-ի «Գալարմինի 
կիրառական նշանակությունը տարբեր 
ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում» 
ծրագրին պետական աջակցություն

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Հ. 
Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
15000.0

ՀՀ ԳԱԱ ԷՀԿ ՊՈԱԿ-ի «Հայաստանի 
Հանրապետությունում արտադրված 
սննդամթերքում պետիցիդների մնացորդների 
մոնիթորինգ» ծրագրին պետական 
աջակցություն

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
«Էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտությունների 

կենտրոն» ՊՈԱԿ

15000.0
ՀՀ ԳԱԱ ՄԿԻ ՊՈԱԿ-ի «Իրանաբնակ 
թյուրքախոս էթնիկական խմբերի 
ծագումնաբանությունը և ազգային ինքնության 
խնդիրները» ծրագրին պետական 
աջակցություն

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
«Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ
12000.0

ՀՀ ԷԲՊՆ ԱԷԿՇՀ ԳՀԻ ՊՈԱԿ-ի «ՋՋԷՌ 
ռեակտորով ատոմային էներգաբլոկի ԳՇԿ-ում 
ակուստիկ տատանումների առաջացման 
երևույթի հետազոտման փորձարարական 
կայանքի ստեղծում» ծրագրին պետական 
աջակցություն

ՀՀ  էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարության «Ատոմային 

էլեկտրակայանների շահագործման հայկական 
գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ

9800.0
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ պետական 
կառավարման մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 
հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 
(հազար դրամ)

ՌԴ և ՀՀ ԿԳՆ ՀՌՀ ԲՄԿ ՊՈՒՀ-ի «ՀՀ 
արտաքին միգրացիոն իրավիճակի եռամյա 
(2015-2017թթ.) մշտադիտարկում` 
ընտրանքային հետազոտության միջոցով»   
ծրագրին պետական աջակցություն

Ռուսաստանի Դաշնության  և ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարության «Հայ-ռուսական 
(սլավոնական) համալսարան»  բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության պետական 
ուսումնական հաստատություն 10000.0

ՀՀ ԳԱԱ ԿՀ ԳԿ ՊՈԱԿ-ի «Կլիմայի  փոփոխման 
պայմաններում Հայաստանի և Բելառուսի 
համար ազգային արժեք հանդիսացող 
քաղցրահամ ջրային էկոհամակարգերի 
(Սևանա լիճ և Ախուրյան ջրամբար` Հայաստան, 
Նարոչ, Հարավային Վոլոս լճեր` Բելառուս) 
հետազոտում» ծրագրին պետական 
աջակցություն

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
«Կենդաբանության և հիդրոէկոլոգիայի 

գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

16000.0

ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» ԳԿ  հիմնադրամի 
«Տեղեկատվական անվտանգություն» թեմայով 
ձեռնարկի ստեղծում» ծրագրին պետական 
աջակցություն

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 
«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ

10000.0

ՀՀ ՄՆ ՊԺԳԿ ՊՈԱԿ-ի «Հայոց արքանների 
դամբարանների հետազոտում» ծրագրին 
պետական աջակցություն

ՀՀ մշակույթի նախարարության 
«Պատմամշակութային ժառանգության 

գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 17000.0

02 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 
հետազոտություններ 1641470.1

Հատուկ գիտահետազոտական և 
փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
1641470.1
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Ծախսային  ծրագիրը կատարող  ՀՀ 
պետական կառավարման մարմինների 

և պետական աջակցություն ստացող 
իրավաբանական անձ հանդիսացող 

սուբյեկտների անվանումները

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր 
գումարը (հազար 

դրամ)

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ-ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14153483.3

01 04 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության հիմնարար և 
կարևորագույն նշանակություն 

ունեցող կիրառական 
հետազոտություններ 14400.0

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն  - 
ընդամենը 14400.0

01 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ենթակառուցվածքի 
պահպանում ու զարգացում 

7979112.8

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն 56803.1

Գիտական աստիճանաշնորհման 
համակարգի պահպանում ու 
զարգացում

ՀՀ ԿԳՆ «Բարձրագույն որակավորման 
հանձնաժողով» գործակալություն (ԲՈՀ)

ՀՀ կրթության և 
գիտության 

նախարարություն 56803.1
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ -

ընդամենը
107355.9

«Նորավանք» գիտակրթական 
հիմնադրամի պահպանում

ՀՀ ԿԱ «Նորավանք» գիտակրթական 
հիմնադրամ 

ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմ 107355.9

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը

7764953.8

ՀՀ էկոնոմիկայի  նախարարություն -
ընդամենը 50000

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու 
զարգացում

ՀՀ ԷՆ «Չափագիտության ազգային 
ինստիտուտ» ՓԲԸ

ՀՀ էկոնոմիկայի  
նախարարություն 50000.0

01 04 01

«Քենդլ» սինքրոտրոնային 
հետազոտությունների ինստիտուտ» 

հիմնադրամին  պետական 
աջակցություն

293223.5

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության 

պետական կոմիտե
293223.5

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու 
զարգացում 184417.5
 «Քենդլ» ծրագրի իրականացում 108806.0

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի 
մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածով  գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության  ծրագրերի գծով  ծախսերի բաշխումն ըստ առանձին 

իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

«Քենդլ» սինքրոտրոնային 
հետազոտությունների ինստիտուտ» 

հիմնադրամ

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

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր 
գումարը (հազար 

դրամ)

01 04 01

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

ֆիզիկայի ինստիտուտ)» 
հիմնադրամի գիտական և 

գիտատեխնիկական 
գործունեության ենթակառուցվածքի 
պահպանում և գիտական ներուժի 

արդիականացում

749597.8

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության գիտության 

պետական կոմիտե
749597.8

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու 
զարգացում 658697.8

Ֆիզիկայի բնագավառում արդիական 
գիտական ներուժի ապահովում 90900.0

01 04 01
Ազգային արժեք ներկայացնող 

գիտական օբյեկտի պահպանություն
876403.1

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը

876403.1

01 04 01
Գիտաշխատողներին գիտական 
աստիճանների համար տրվող 

հավելավճարներ
941700.0

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը 941700.0

«Գիտական կադրերի պատրաստում»  
-  ընդամենը

91823.0

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը

91823.0

09 04 02
Գիտական կադրերի պատրաստման 

գծով նպաստների տրամադրում 51239.0
 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե 51239.0

09 04 02
Ասպիրանտական և 

դոկտորանտական կրթաթոշակներ
40584.0

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե 40584.0

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

պայմանագրային (թեմատիկ) 
հետազոտություններ

1359167.0

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը

1359167.0

Գիտական և գիտատեխնիկական 
նպատակային-ծրագրային 

ֆինանսավորում - ընդամենը 1848056.1

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

ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ

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

Գերատեսչական  
պատկանելություն

Ընդհանուր 
գումարը (հազար 

դրամ)

01 05 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 
հետազոտություններ

 ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության  գիտության 
պետական կոմիտե- ընդամենը 206586.0

02 04 01
Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 
հետազոտություններ 1641470.1

Հատուկ գիտահետազոտական և 
փորձակոնստրուկտորական 
աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
1641470.1
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