
Հավելված N 1

Աղյուսակ N 22-2

բ
ա

ժ
ի
ն

խ
ո
ւմ

բ
 

դ
ա

ս 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

13392,0

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն  - 

ընդամենը
13392,0

Պանթյուրքական հոսանքները 

ժամանակակից Իրանում

Արևմտահայոց հարցերի 

ուսումնասիրության կենտրոն 

գիտահետազոտական հիմնադրամ

1116,0

Փախստականների և ապաստան 

հայցողների պաշտպանության 

վերաբերյալ միջազգային-

իրավական ակտերը և դրանց 

ազգային իրավական 

իմպլեմենտացիան 

ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետ
1116,0

Հյուսիսային Կովկասի հայկական 

համայնքները 20-րդ դարում. 

պատմություն և 

մարտահրավերներ

ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ 1116,0

Հայոց պատմության ակնարկները ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ 1116,0

Մուստաֆա Քեմալ. պայքար 

Հայաստանի Հանրապետության և 

Հայոց Կիլիկիայի դեմ (1919-

1921թթ.)

ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության 

ինստիտուտ
1116,0

«Գրական Սփյուռք-2018»
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան 

գրականության ինստիտուտ
1116,0

Հայ համայնքներն այսօր. 

Թեհրանի, Լոս Անջելեսի, 

Բեյրութի, Փարիզի հայերի 

էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտություն

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և 

ազգագրության ինստիտուտ
1116,0

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 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

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա

986
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Արևմտահայերենի կանոնարկման 

հարցեր (չթեքվող խոսքի մասեր)

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան 

լեզվի ինստիտուտ
1116,0

Արևմտահայերենի 

քերականության պատմություն 

(հետայտնյանական շրջան)

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան 

լեզվի ինստիտուտ
1116,0

Իրաքահայ համայնքը 1915-

1990թթ.
Հայաստանի ազգային արխիվ

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և զարգացման 

նախարարություն

1116,0

Հայրենիք-Սփյուռք 

համագործակցության մոդելները
1116,0

Հայկական պետությունների և 

սփյուռքի դեմ ուղղված 

հակահայկական քարոզչությունը. 

վերլուծություն և լուծման ուղիներ

1116,0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - ՀՀ սփյուռքի 

նախարարություն
13392,0

01 04 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

7463306,3

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն
52826,9

Գիտական աստիճանաշնորհման 

համակարգի պահպանում ու 

զարգացում

ՀՀ ԿԳՆ «Բարձրագույն 

որակավորման հանձնաժողով» 

գործակալություն (ԲՈՀ)

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն
52826,9

ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ -ընդամենը
89856,9

«Նորավանք» գիտակրթական 

հիմնադրամի պահպանում

«Նորավանք» գիտակրթական 

հիմնադրամ 

ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ
89856,9

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

7275622,5

«Նորավանք» ԳԿՀ
ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ

987
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ս Ծախսային  ծրագիր

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 «Մաթեմատիկայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
71793,5

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
145712,2

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 
192430,5

Գիտության ոլորտում 

տեղեկատվական ցանցերի 

պահպանում ու զարգացում

29427,3

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկական 

հետազոտությունների  

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

165043,5

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Ռադիոֆիզիկայի  և 

էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

163667,0

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական 

պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
238108,3

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական  

գիտությունների  ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

161969,7

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Նազարովի անվան 

երկրաֆիզիկայի և ինժեներային 

սեյսմբանության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

89397,2

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ  «Ա.Բ. Նալբանդյանի 

անվան քիմիական ֆիզիկայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

98280,9

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և 

դեղագործական քիմիայի 

գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ

280943,9

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Մանվելյանի անվան 

ընդհանուր և անօրգանական 

քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

107875,5

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Ս. Դավթյանի անվան 

հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

52570,4

ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի  և 

ավտոմատացման պրոբլեմների 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

988
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ս Ծախսային  ծրագիր

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 «Ա. Թախտաջյանի 

անվան բուսաբանության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

113540,5

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և 

հիդրոէկոլոգիայի գիտական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ

123346,9

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Բունիաթյանի անվան 

կենսաքիմիայի  ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

149351,3

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Լ. Օրբելու անվան 

ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
119557,9

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային 

կենսաբանության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

147684,5

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային 

հետազոտությունների կենտրոն» 

ՊՈԱԿ

93966,8

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Պատմության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
140874,6

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Արևելագիտության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
78810,6

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և 

ազգագրության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

308648,7

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Հայոց ցեղասպանության 

թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
9940,0

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Շիրակի հայագիտական 

հետազոտությունների կենտրոն» 

ՊՈԱԿ

25596,5

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Քոթանյանի անվան 

տնտեսագիտության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

130968,0

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Փիլիսոփայության, 

սոցիոլոգիայի և իրավունքի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

51316,4

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա
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ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 
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Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Մ. Աբեղյանի անվան 

գրականության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

56755,9

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Հ. Աճառյանի անվան 

լեզվի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
72767,8

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Արվեստի ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ
70797,0

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

 ՀՀ ԳԱԱ «Հիդրոմեխանիկայի և 

վիբրոտեխնիկայի բաժին» ՓԲԸ
4108,1

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների 

ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ
187684,1

Միջազգային գիտատեխնիկական 

կենտրոնի գրասենյակի 

պահպանում

Միջազգային գիտատեխնիկական 

կենտրոնի հայկական 

տարածաշրջանային բաժանմունք

9295,1

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» 

գիտաարտադրական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ

242655,6

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

ՀՀ ԳԱԱ «ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն» 

ՄԿ
17742,8

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում 

«Հայկական հանրագիտարան 

հրատարակչություն» ՊՈԱԿ
27799,0

«ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա» ՈԱԿ-ի 

նախագահության պահպանում

384802,5

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի համակարգի 

գիտական գործուղումների 

իրականացում

33752,6

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի համակարգի 

ինստիտուտների գիտական 

սարքավորումների սպասարկում և 

գիտափորձերի իրականացման 

համար նյութերի ձեռքբերում

42962,6

«ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա» ՈԱԿ
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աջակցություն ստացող 
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հանդիսացող սուբյեկտների 
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Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Ակադեմիկոս Վ.Հ. 

Համբարձումյանի անվան 

միջազգային գիտական մրցանակի 

շնորհման և դրա հետ կապված 

աշխատանքների իրականացում

13248,6

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի 75-ամյակին 

նվիրված միջոցառումների 

անցկացում

7575,0

ԱՊՀ երկրների գիտնականների 

ֆորումի կազմակերպում և 

անցկացում

30305,0

«Հայագիտական 

ուսումնասիրությունները 

ֆինանսավորող համահայկական 

հիմնադրամի»  պահպանում ու 

զարգացում 

Հայագիտական 

ուսումնասիրությունները 

ֆինանսավորող համահայկական 

հիմնադրամ 

46710,0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ 

գիտությունների ազգային 

ակադեմիա

4539784,3

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԱՆ «Ռ. Յոլյանի անվան 

արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ
17318,7

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԱՆ «Վնասվածքաբանության և 

օրթոպեդիայի 

գիտահետազոտական կենտրոն» 

ՓԲԸ

9762,4

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԱՆ «Ճառագայթային 

բժշկության և այրվածքների 

գիտական կենտրոն» ՓԲԸ

9316,4

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԱՆ «Կուրորտաբանության և 

ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ» 

ՓԲԸ

4067,7

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների 

վերահսկման և կանխարգելման 

ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

37071,5

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

 ՀՀ ԱՆ «Ն. Հակոբյանի անվան 

հիգիենայի և մասնագիտական 

հիվանդությունների ԳՀԻ» ՓԲԸ

11402,9

ակադեմիա» ՈԱԿ

ՀՀ  առողջապահության  

նախարարություն
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մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 
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Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական 

գիտագործնական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ

2700,0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ  

առողջապահության 

նախարարություն

91639,6

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԳՆ «Տեխնիկական 

մշակաբույսերի փորձարարական 

կայան» ՊՓԲԸ

6575,0

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի 

անվտանգության ոլորտի ռիսկերի 

գնահատման և վերլուծության 

գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

58853,0

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԳՆ «Երկրագործության 

գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
22216,2

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և 

տեխնիկական մշակաբույսերի 

գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

28830,9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-    ՀՀ  

գյուղատնտեսության 

նախարարություն

116475,1

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ՄՆ «Պատմամշակութային 

ժառանգության 

գիտահետազոտական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ

72899,6

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

 ՀՀ ՄՆ «Պատմամշակութային 

արգելոց-թանգարանների և 

պատմական միջավայրի 

պահպանության ծառայություն» 

ՊՈԱԿ

42059,1

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

 ՀՀ ՄՆ «Երվանդ Քոչարի 

թանգարան» ՊՈԱԿ
5112,0

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

 ՀՀ ՄՆ «Կոմիտասի թանգարան-

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
4500,0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն
124570,7

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում
«Սրտաբանության ԳՀԻ» ՓԲԸ 17762,9

ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն

ՀՀ Երևանի 

քաղաքապետարան

ՀՀ  գյուղատնտեսության 

նախարարություն
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իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 
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Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

«Երևան քաղաքի պատմության 

թանգարան» ՀՈԱԿ
1868,4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-  ՀՀ Երևանի   

քաղաքապետարան
19631,3

Օրգանական քիմիայի ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

16186,9

Ասիմետրիկ սինթեզի 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

10420,1

Անօրգանական քիմիայի ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

3808,8

Ֆարմացիայի ինստիտուտի 

պահպանում ու զարգացում
5644,6

Կենսաբանության  ԳՀԻ 

ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

74321,2

Ֆիզիկայի ԳՀԻ 

ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

103519,6

Գիտահետազոտական սեկտորի 

պահպանում ու զարգացում
13951,4

Կիրառական սոցիոլոգիայի 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

6539,4

Անձի և մասնագիտական 

գործունեության հոգեբանության 

ԳՀ լաբորատորիայի պահպանում 

ու զարգացում

4785,3

Մետաղ-օքսիդային 

կիսահաղորդիչների և 

բազմակոմպոնենտ 

միացությունների հիման վրա 

ճառագայթային էներգիայի 

փոխակերպիչների, տարբեր 

գազերի ու կենսաբանական 

նանոկառուցվածքային 

սենսորների և այլ սարքերի 

ստեղծում ու հետազոտում

31898,3

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ
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մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 
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պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Ուժեղ դաշտերի ֆիզիկայի 

կենտրոնի պահպանում ու 

զարգացում

10474,1

Հայագիտական 

հետազոտությունների 

ինստիտուտի պահպանում ու 

զարգացում 

60403,1

Քաղաքակրթական և 

մշակութային 

հետազոտությունների կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում

4761,0

Ակադեմիկոս Ա.Ն. Սիսակյանի 

անվան հեռանկարային 

հետազոտությունների 

միջազգային կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում

10950,5

Կիրառական երկրաբանության 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում 

4761,0

Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կրթական և 

հետազոտական կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում 

5713,1

Գիտության ոլորտում 

ենթակառուցվածքի, 

նյութատեխնիկական բազայի 

արդիականացում

4488,4

Գիտական կենտրոնների 

ստեղծում և տեխնոլոգիական 

հետազոտական համալսարանի 

պիլոտային ծրագրի իրականացում 

10000,0

Գիտական հրատարակումների և 

գիտության մասսայականացման 

աջակցություն

10000,0

Միջազգային գիտական 

կառույցների անդամակցություն 

(ԵՄ «Հորիզոն 2020», Միջուկային 

հետազոտությունների միացյալ 

ինստիտուտ, Բարձր էներգիաների 

ստերեոսկոպիկ համակարգ)

646079,1

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական 

կոմիտե
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ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 
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Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Եվրոպական 

ուսումնասիրությունների  

կենտրոնին պետական 

աջակցություն

39236,4

Ենթամիլիմետրային ալիքների ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում  

6647,2

Ֆիզիկական քիմիայի ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

11426,2

Փորձարարական հոգեբանության 

ԳՀ լաբորատորիայի պահպանում 

ու զարգացում

4761,1

Կոսմոլոգիայի ԳՀ կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում
4743,0

Էկոլոգիական անվտանգության 

կենտրոնի պահպանում ու 

զարգացում

4760,9

Անձ և սոցիալական միջավայր ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

3466,3

Մեխանիկայի ԳՀ լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում
4760,9

Էկոլոգիական իրավունքի 

գիտաուսումնական կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում

6665,3

Համալսարանական կրթության 

ինստիտուցիոնալ 

հետազոտությունների 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

3808,8

Ռազմավարական 

հետազոտությունների ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

5858,6

Հակահայկական քարոզչական 

դիսկուրսի հետազոտությունների 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

2856,0

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ
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Միջմշակութային կրոնագիտական 

կենտրոնի պահպանում ու 

զարգացում

2802,6

Մաթեմատիկական 

հետազոտությունների կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում

3736,8

Գերխիտ աստղերի ֆիզիկայի ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

3736,8

Բրիտանական գրականության և 

լեզվամշակույթի լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

3736,8

ԵՊՀ ֆիզիկատեխնիկական 

հետազոտությունների կենտրոն
1868,4

Նանոպլազմոնիկա ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

2802,6

«Հելիոտեխնիկա» բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

8663,2

Գիտահետազոտական 

աշխատանքների 

ծառայությունների և  ինովացիոն 

հետազոտությունների կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում

11183,9

«Ավտոմատացված համակարգեր 

և մոդելավորում»  բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

6244,1

«Նյութագիտություն և 

մետալուրգիա» բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

5527,8

«Մեքենաշինական 

տեխնոլոգիաներ» բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

4249,9

«Պոլիմերացման պրոցեսների 

մակրոկինետիկա» բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

5221,3
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«Մեքենայական թարգմանություն» 

բազային ԳՀ լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

6961,8

«Ռենտգենակառուցվածքային 

հետազոտություններ» բազային 

ԳՀ լաբորատորիայի պահպանում 

ու զարգացում

4351,1

«Էլեկտրատեխնոլոգիաներ» 

բազային ԳՀ լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

2610,7

«Էլեկտրամեխանիկա և 

էլեկտրառադիոնյութեր» բազային 

ԳՀ լաբորատորիայի պահպանում 

ու զարգացում

4249,9

«Կիսահաղորդչային 

ֆոտոէլեկտրական սարքեր» 

բազային ԳՀ լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

3379,6

«Ֆոտոէլեկտրոնային սարքեր 

կապի օպտիկական 

համակարգերում» բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

3379,6

«Համակարգային վերլուծություն» 

բազային ԳՀ լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

3379,6

«Շփագիտություն» բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

3379,6

«Միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա» 

բազային ԳՀ լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

4249,9

«Քիմիական տեխնոլոգիաներ և 

պոլիմերային նանոկոմպոզիտներ» 

բազային ԳՀ լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

4351,1

«Գյուղատնտեսական 

թունաքիմիկատների ստացում և 

որակի վերահսկում» բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

4249,9

«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)

«Ռոբոտատեխնիկա» բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

3280,8

«Էլեկտրամագինսական 

համակարգեր» բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

2674,5

«Հիդրոտեխնիկա» բազային ԳՀ 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

4782,1

«Միջուկային էներգետիկա» 

բազային ԳՀ լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

2798,4

«Միջուկային կրիմինալիստիկա» 

բազային ԳՀ լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

2802,6

Տեխնոլոգիական չափումների 

բազային ԳՀ լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

«Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական  

համալսարան» հիմնադրամի 

Գյումրու մասնաճյուղ 

2460,6

Գիտահետազոտական սեկտորի 

պահպանում ու զարգացում

«Ճարտարապետության և 

շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարան» 

հիմնադրամ

13014,4

Համակարգի գիտական 

գործուղումների իրականացում
15000,0

Միջազգային գիտական 

համագործակցություն
333214,7

Երիտասարդ գիտնականների 

դպրոցների կազմակերպման 

աջակցություն

5000,0

Գիտական միջոցառումների 

կազմակերպման աջակցություն
15000,0

Գիտական փորձաքննության 

ֆինանսավորում
18000,0

Ակադեմիկոս Ռ. Մովսիսյանի 

անվան ինժեներական 

գեոդեզիայի պրոբլեմային 

լաբորատորիայի  պահպանում և 

զարգացում

10474,1

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության գիտության 

պետական կոմիտե

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական 

կոմիտե
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Ակադեմիկոս Ալ. Թամանյանի 

անվան քաղաքաշինության, 

ճարտարապետության և 

շինարարության պրոբլեմային 

լաբորատորիայի  պահպանում և 

զարգացում

82840,4

Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

շինարարական նյութերի և 

տեխնոլոգիաների 

արդիականացման 

հիմնախնդիրները և 

առաջարկություններ դրանց 

լուծման վերաբերյալ

8701,9

Ակադեմիկոս Ի. Եղիազարովի 

անվան ջրային համակարգերի, 

ջրային ռեսուրսների 

կառավարման և համալիր 

օգտագործման պրոբլեմային 

լաբորատորիայի  պահպանում և 

զարգացում

8407,8

Հակաուռուցքային և հակաօքսիդիչ 

բնական միացությունների 

համակցված ազդեցության 

ուսումնասիրությունը

3793,4

Հայ-ռուսական (սլավոնական) 

համալսարանի կրիտիկական 

տեխնոլոգիաների 

գիտահետազոտական կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում

2845,1

Հայ-ռուսական (սլավոնական) 

համալսարանի 

գիտահետազոտական կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում

3539,6

ԴՆԹ-ի տարբեր 

կառուցվածքներում 

փոփոխությունների 

ուսումնասիրությունը օնտոգենեզի 

ժամանակ և տարբեր բնական 

կենսաբանական ակտիվ 

միացությունների ազդեցությամբ

2845,1

«Ճարտարապետության և 

շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարան» 

հիմնադրամ

ՌԴ ԿԳՆ և ՀՀ ԿԳՆ «Հայ-

ռուսական (սլավոնական) 

համալսարան» բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության 

պետական ուսումնական 

հաստատություն
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ս Ծախսային  ծրագիր

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

6402,2

Հայ-ռուսական (սլավոնական) 

համալսարանի Իրավունքի և 

քաղաքականության ինստիտուտի 

«Ազգային անվտանգության 

ոլորտում ռազմավարական 

հետազոտությունների 

լաբորատորիայի» պահպանում և 

զարգացում

2734,1

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 վնասակար գործոնների 

ազդեցության ուսումնասիրումը՝ ի 

նպաստ առողջ գենոֆոնդի 

96461,6

Երևանի Մ. Հերացու անվան 

պետական բժշկական 

համալսարանի գիտական 

գործունեության 

ենթակառուցվածքի 

համակարգում, պահպանում ու 

զարգացում 

10641,1

ՀԱԱՀ «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի 

գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի 

պահպանում ու զարգացում

24764,4

ՀԱԱՀ 

«Խաղողապտղագինեգործության 

գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի 

պահպանում ու զարգացում

37608,0

ՀԱԱՀ «Հ. Պետրոսյանի անվան 

հողագիտության, ագրոքիմիայի և 

մելիորացիայի գիտական 

կենտրոն» մասնաճյուղի 

պահպանում ու զարգացում

89417,0

«Երևանի Մ. Հերացու անվան 

պետական բժշկական 

համալսարան» հիմնադրամ
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Գյուղատնտեսության 

մեքենայացման, 

էլեկտրիֆիկացման և 

ավտոմոբիլային  փոխադրումների 

ԳՀ ինստիտուտի պահպանում ու 

զարգացում

16649,6

Պարենամթերքի 

տեխնոլոգիաների, սննդի 

անվտանգության և 

կենսատեխնոլոգիայի ԳՀ 

ինստիտուտի պահպանում ու 

զարգացում

15724,7

Գյուղատնտեսական կենդանիների 

գենետիկայի,  սելեկցիայի և 

կերակրման պրոբլեմային 

լաբորատորիայի  պահպանում ու 

զարգացում

6474,8

Պեստիցիդների և բույսերի 

պաշտպանության 

լաբորատորիայի  պահպանում ու 

զարգացում

9249,8

Գիտական կենտրոնի  

պահպանում ու զարգացում
6975,7

Բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի 

լաբորատորիայի  պահպանում ու 

զարգացում

6474,8

Էկոլոգիայի և օրգանական 

գյուղատնտեսության  

պրոբլեմային լաբորատորիայի  

պահպանում ու զարգացում

4624,9

Անասնաբուժության և 

անասնաբուժական 

սանիտարական փորձաքննության  

պրոբլեմային լաբորատորիայի  

պահպանում ու զարգացում

12949,8

Ագրարային քաղաքականության և 

տնտեսագիտության 

հետազոտական կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում

5477,8

«Հայաստանի ազգային 

ագրարային համալսարան»  

հիմնադրամ
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Շախմատ առարկայի ուսուցման 

գործընթացի հոգեբանական, 

սոցիոլոգիական և 

մանկավարժական 

ուսումնասիրություններ  

(շախմատի կրթական 

հետազոտությունների կենտրոն և 

հոգեբանության 

գիտահետազոտական 

լաբորատորիա)

9522,0

Սովորողների հոգեբանական 

անվտանգության ապահովման 

հմտությունների ձևավորում

5816,3

Մաթեմատիկայի դպրոցական 

դասընթացի 

գիտամանկավարժական և 

արժեբանական հիմունքները 

կրթական նոր հարացույցի 

պայմաններում

2929,3

Գիտահետազոտական կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում
7847,7

Քվանտային էլեկտրոնիկայի և 

ինտեգրալային օպտիկայի նոր 

նյութերի լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում 

8540,0

ՀՀ կրթության համակարգի 

գործունեության 

արդյունավետության 

վերլուծության ծրագիր

3808,8

Ընդհանուր մեթոդաբանության և 

մանկավարժական 

նորարարության լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

3808,8

Ժամանակակից տեղեկատվական 

հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաների ազդեցությունը 

մանկության վրա

2856,0

Փոխակերպական 

հասարակության 

հիմնախնդիրները. 

մեթոդաբանական և մեթոդական 

տեսանկյուններ

2856,0

«Խ. Աբովյանի անվան հայկական 

պետական մանկավարժական 

համալսարան» հիմնադրամ
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Կենսաբանական ակտիվ 

միացությունների ուսումնասիրման 

և կենսաանվտանգության 

գիտական լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

2802,6

Հայաստանը 1920-1991 

թվականներին
2802,6

Լեզվաբանական (լեզվական) 

միջմշակութային կրթության 

նորարարական լաբորատորիայի 

պահպանում ու զարգացում

3808,8

Հեռանկարային 

ուսումնասիրությունների և 

նախաձեռնությունների կենտրոնի 

պահպանում ու զարգացում

71933,4

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ԿԳՆ «Բժշկակենսաբանական 

միջազգային հետբուհական 

ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ  

33405,1

Սյունիքի նյութական և հոգևոր (ոչ 

նյութական) ժառանգությունը

ՀՀ ԿԳՆ «Գորիսի պետական 

համալսարան» ՊՈԱԿ
9521,9

 Հանրային կառավարման 

արդյունավետության 

բարձրացման 

գերակայությունները Հայաստանի 

Հանրապետությունում

4761,0

ՀՀ տնտեսության իրական և 

ֆինանսական հատվածների 

արդյունավետ 

փոխգործակցության 

հնարավորությունները

9202,3

Նանո- և միկրոտեխնիկայի 

նյութերի և կառուցվածքների 

մեխանիկայի պրոբլեմային 

լաբորատորիայի պահպանում ու 

զարգացում

«Շիրակի  Մ. Նալբանդյանի 

անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամ

2802,6

Հայ ժողովրդական երաժշտական 

ստեղծագործության 

ուսումնասիրություն

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Կոմիտասի 

անվան պետական 

կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ

10276,2

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 

պետական 

լեզվահասարակագիտական 

համալսարան» հիմնադրամ

ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական համալսարան» 

ՊՈԱԿ
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Հումանիտար 

հետազոտությունների կենտրոն

ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմի «Հայաստանի 

Հանրապետության պետական 

կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ

ՀՀ  կառավարության 

աշխատակազմ
36798,1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ- ՀՀ կրթության 

և գիտության 

նախարարության գիտության 

պետական կոմիտե

2372218,9

Ազգային արխիվի պահպանում 

(հայ ժողովրդի նոր և նորագույն 

շրջանի պատմության 

աղբյուրագիտական բազայի 

ստեղծում)

ՀՀ ՏԿԶՆ «Հայաստանի ազգային 

արխիվ» ՊՈԱԿ

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և զարգացման 

նախարարություն 11302,6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ 

տարածքային կառավարման 

և զարգացման 

նախարարություն

11302,6

ՀՀ տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների  նախարարություն
45000,0

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում

ՀՀ ՏԶՆՆ «Չափագիտության 

ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

ՀՀ տնտեսական զարգացման 

և ներդրումների  

նախարարություն

45000,0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ-   ՀՀ 

տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների 

նախարարություն

45000,0

01 04 01

«Քենդլ» սինքրոտրոնային 

հետազոտությունների 

ինստիտուտ» հիմնադրամին  

պետական աջակցություն

275411,0

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության գիտության 

պետական կոմիտե

275411,0

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում
223764,5

«Քենդլ» սինքրոտրոնային 

հետազոտությունների 

ինստիտուտ» հիմնադրամ

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն 
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

 «Քենդլ» նախագծի 

նախապատրաստական 

աշխատանքների համար

51646,5

01 04 01

«Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան 

ազգային գիտական 

լաբորատորիա (Երևանի 

ֆիզիկայի ինստիտուտ)» 

հիմնադրամի գիտական և 

գիտատեխնիկական 

գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում 

և գիտական ներուժի 

արդիականացում

705566,3

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության գիտության 

պետական կոմիտե

705566,3

Ենթակառուցվածքի պահպանում 

ու զարգացում
620647,5

Ֆիզիկայի բնագավառում 

արդիական գիտական ներուժի 

ապահովում

84918,8

01 04 01

Ազգային արժեք ներկայացնող 

գիտական օբյեկտի 

պահպանություն

839429,3

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

839429,3

ՀՀ ԿԳՆ «Մատենադարան» Մ. 

Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի 

ԳՀԻ» հիմնադրամ

514253,0

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ
9300,0

ՀՀ ԳԱԱ «Հայոց ցեղասպանության 

թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
88980,3

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» 

գիտաարտադրական կենտրոն»  

ՊՈԱԿ

14065,3

«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան 

ազգային գիտական 

լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի 

ինստիտուտ)» հիմնադրամ

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն 
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

ՀՀ ԳԱԱ «Վ. Համբարձումյանի 

անվան Բյուրականի 

աստղադիտարան» ՊՈԱԿ 

212830,7

01 04 01

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի իսկական և 

թղթակից անդամների 

պատվովճարների տրամադրում

158400,0

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

158400,0

«ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա» ՈԱԿ
158400,0

01 04 01

Ներդրումներ ՀՀ 

գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի ինստիտուտներում

50000,0

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

50000,0

«ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա» ՈԱԿ
50000,0

01 04 01

Գիտաշխատողներին գիտական 

աստիճանների համար տրվող 

հավելավճարներ

812415,0

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

812415,0

«Գիտական կադրերի 

պատրաստում»  -  ընդամենը
82894,8

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

82894,8

09 04 02

Գիտական կադրերի 

պատրաստման գծով 

նպաստների տրամադրում 

47866,8
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ս Ծախսային  ծրագիր

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

47866,8

09 04 02

Ասպիրանտական և 

դոկտորանտական 

կրթաթոշակներ

35028,0

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե

35028,0

01 05 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 

պայմանագրային (թեմատիկ) 

հետազոտություններ

1306693,9

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը
1306693,9

Պայմանագրային (թեմատիկ) 

հետազոտությունների նոր 

մրցույթի գիտական թեմաների 

ֆինանսավորում 

730573,8

Պայմանագրային (թեմատիկ) 

հետազոտությունների 2015թ. 

մրցույթի գիտական թեմաների 

ֆինանսավորում 

26101,3

Աստղերի զարգացման վաղ 

փուլերում էրուպտիվ ակտիվության 

դրսևորումների հետազոտություն

ՀՀ ԳԱԱ «Վ.Համբարձումյանի 

անվան Բյուրականի 

աստղադիտարան» ՊՈԱԿ

1875,0

Շերտավոր մագնիսաատրիկցիոն 

սալերի տատանումների և 

կայունության կառուցումը: 

Կիրառությունը 

մագնիսաառաձգական 

երևույթների բացահայտման և 

ուսումնասիրման համար

ՀՀ ԳԱԱ «Մեխանիկայի 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
1750,0

Լիցքավորված մասնիկների 

արագացման դինամիկան և 

ռենտգենյան ճառագայթման 

գեներացիան պլազմայում, 

ինտենսիվ լազերային իմպուլսների 

ազդեցության դեպքում

ՀՀ ԳԱԱ  «Ռադիոֆիզիկայի և 

էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

1350,0
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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)

Բենզո[h]-խինազոլինային նոր 

սպիրոհետերոցիկլիկ 

համակարգերի սինթեզը, 

հակաուռուցքային և 

հակաբակտերիալ 

հատկությունների 

ուսումնասիրումը

1864,7

Նուկլեոֆիլ ռեակցիաների 

իրականացման նոր, հարմար և 

էկոլոգիապես մաքուր միջավայր

1875,0

Սթրեսային և սեռական 

հորմոնների իմունամոդուլատորի 

դերը աուտոբորբոքման և 

աուտոիմունիտետի դեպքում

1650,0

Հայաստանում շրջանառվող 

Salmonella շտամների մոլեկուլա-

համաճարաբանական քարտեզի 

ստեղծում` կանխարգելման և 

միջամտության լավագույն 

ռազմավարության համար

1650,0

Սինթետիկ օպալի ստացում 

միկրոալիքային եղանակով

ՀՀ ԳԱԱ «Մ.Մանվելյանի անվան 

ընդհանուր և անօրգանական

քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

1650,0

Սահմանադրականության 

գնահատման հետզոտական 

ծրագիր

1200,0

Հնագույն Սյունիքի մեգալիթյան 

մշակույթը. ժամանակագրության, 

տարածույթի, գործառույթի և 

ինքնության խնդիրներ 

1400,0

Սրտի խոռոչների 

վերաձևավորման նշանակությունը 

նախասրտերի շողացման 

զարգացման գործընթացում 

պահպանված արտամղման 

ֆրակցիայով սրտային 

անբավարարությամբ հիվանդների 

մոտ

«Երևանի Մ.Հերացու անվ. 

պետական բժշկական

համալսարան» հիմնադրամ

1875,0

ՀՀ ԳԱԱ «Օրգանական և 

դեղագործական քիմիայի

գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ

ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլային 

կենսաբանության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

«Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամ
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Հսկվող տարածքում անօդաչու 

թռչող սարքի 

տեսանկարահանման միջոցով 

ծխի, կրակի և այլ օբյեկտների 

հայտնաբերման համակարգի 

մշակում

ՌԴ ԿԳՆ և ՀՀ ԿԳՆ «Հայ-

ռուսական (սլավոնական) 

համալսարան» բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության 

պետական ուսումնական 

հաստատություն

1114,0

Մատրիցական մոդելներ և 

եռաչափ ինտեգրելիություն

«Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան 

ազգային գիտական

լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի 

ինստիտուտ)» հիմնադրամ

1550,0

ER3+ և Yb3+ իոններով լիգիրված 

նիոբատի բյուրեղները որպես նոր 

նյութեր ձերմաստիճանային 

օպտիկական սենսորների համար

«Խ.Աբովյանի անվան հայկական 

պետական

մանկավարժական համալսարան» 

հիմնադրամ

1649,0

Վերջավոր էլեմենտների մեթոդի 

զարգացումը և կիրարկումը 

միկրոպոլյար առաձգական բարակ 

ձողերի, սալերի և թաղանթների 

տեսությունների եզրային

խնդիրների թվային լուծումների 

կառուցման համար

«Շիրակի  Մ. Նալբանդյանի 

անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամ

0,0

Դդումի տարբեր տեսակներին 

պատկանող սորտերի 

ուսումնասիրությունը, 

գնահատումը, ընտրությունը յուղի 

և մանկական սննդի 

արտադրության համար

ՀՀ ԳՆ «Բանջարաբոստանային և 

տեխնիկական մշակաբույսերի

գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

1124,9

Հայաստանի Հանրապետություն 

եվրոպական երկրներից ներկրված 

տավարի տարբեր ցեղերի կովերի 

կենսաբանական և տնտեսական 

հատկանիշների ուսումնասիրումը

ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի 

անվտանգության ոլորտի ռիսկերի 

գնահատման և վերլուծության 

գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

1123,7

Ադրբեջանի Հանրապետության և 

Իրանի թալիշներ. 

Էթնոմշակութային 

համեմատական 

ուսումնասիրություն

«Կովկաս-կասպյան 

տարածաշրջանի բնիկ 

ժողովուրդների ինստիտուտ» 

հիմնադրամ

1400,0
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

Երիտասարդ գիտաշխատողների 

աջակցության ծրագրերի 

ֆինանսավորում

242574,8

Երիտասարդ գիտաշխատողների 

(մինչև 35 տարեկան) 

հետազոտությունների 

ֆինանսավորում

118424,8

Ասպիրանտների անհատական 

աջակցության տրամադրում  
24150,0

«Երիտասարդ գիտնականների 

աջակցության ծրագրին» 

պետական աջակցության

Հայաստանի երիտասարդական 

հիմնադրամ
100000,0

Արցախի հետ 

համագործակցության ծրագիր
16620,0

Արցախի սեյսմոլոգիական և 

երկրադինամիկական ցանցերի 

զարգացում՝ սեյսմիկ վտանգի 

գնահատման նպատակով

840,0

Լեռնային Ղարաբաղի 

դեղաբույսերի հակաբորբոքային և 

հակաօքսիդանտային  

ակտիվությունների 

ուսումնասիրություն

840,0

ԼՂՀ հիմնական կերային 

ռեսուրսների որակական 

ցուցանիշների ուսումնասիրություն
840,0

Արցախի տարածքում 

էկոլոգաերկրաքիմիական 

հետազոտություններ. ԼՂՀ 

տարածքում արտադրվող մեղրի 

որակի և անվտանգության 

հետազոտում

840,0

Հետերոցիկլիկ տեղակալված նոր 

սերնդի α-ամինաթթուների 

ասիմետրիկ սինթեզն ու 

հետազոտումը

840,0

ԱՀ ԿԳՍՆ «Արցախի գիտական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

ԼՂՀ-ի ԿԹԲ-ներից և 

խմորասնկերից ստացված 

հակամանրէային 

պատրաստուկների  

օգտագործման հետազոտությունը

840,0

Նոր ծրագրեր
11580,0

Կիրառական արդյունքի 

ձեռքբերմանն ուղղված ծրագրեր 
41074,0

Բարձր արդյունավետությամբ 

աշխատող գիտաշխատողներին 

հավելավճարների տրամադրում

108000,0

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային 

հետազոտությունների 

ինստիտուտ» հիմնադրամի 

«AREAL» գծային արագացուցչի 

վրա իրականացվող գիտական 

թեմաների ֆինանսավորում

25000,0

Շիրակի մարզի գիտական 

կազմակերպություններում 

իրականացվող գիտական 

թեմաների ֆինանսավորում

11250,0

Բարձր արդյունավետությամբ 

աշխատող երիտասարդ 

գիտաշխատողներին (մինչև 35 

տարեկան) հավելավճարների 

տրամադրում

18000,0

Երկակի նշանակության 

ծրագրերի աջակցության մրցույթ
87500,0

Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 

ֆինանսավորում - ընդամենը

2568461,4
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ս 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 05 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 

հետազոտություններ

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

135000,0

ԵՊՀ հիմնադրամի 

«Տեղեկատվական 

անվտանգության 

գիտահետազոտական կենտրոն» 

ծրագրին պետական 

աջակցություն

 «Երևանի  պետական 

համալսարան» հիմնադրամ

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն

7000,0

ՃՇՀԱՀ հիմնադրամի  «ԼՂՀ  

ջրային ռեսուրսների 

կառավարման հայեցակարգերի և 

ջրային ենթակառուցվածքների 

շահագործման տեղային 

կանոնակարգերի մշակում» 

ծրագրին պետական 

աջակցություն

«Ճարտարապետության և 

շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարան» 

հիմնադրամ

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության

15000,0

ՀՀ ԿԳՆ «Մատենադարան» 

ՊՈԱԿ-ի «Մատենադարանի 

մեծադիր ձեռագրերի 

(Հայսմավուրքներ, Ճառընտիրներ) 

և հազվագյուտ վավերագրերի 

ամրակայում ու 

գիտատեխնիկական մշակում»  

ծրագրին պետական 

աջակցություն

 «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի 

անվան հին ձեռագրերի ԳՀԻ» 

հիմնադրամ

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության

18000,0

ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ ՊՈԱԿ-ի 

«Ամպային հաշվարկների 

միջավայրի ստեղծում գիտական և 

կիրառական խնդիրների լուծման 

համար» ծրագրին պետական 

աջակցություն

  «Ինֆորմատիկայի և 

ավտոմատացման պրոբլեմների 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա

22000,0

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ ՊՈԱԿ-ի «Սեփական 

և այլազգի միջավայրում հայերի 

համեմատական հետազոտության 

հիմնական ուղղությունները. 

ուսումնասիրության խնդիրներն ու 

հեռանկարները» ծրագրին 

պետական աջակցություն

 «Հնագիտության և 

ազգագրության ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի

8000,0
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

ՀՀ ԳԱԱ ԿՔԻ ՊՈԱԿ-ի 

«Գալարմինի կիրառական 

նշանակությունը տարբեր 

ինֆեկցիոն հիվանդությունների 

դեպքում» ծրագրին պետական 

աջակցություն

 «Հ. Բունիաթյանի անվան 

կենսաքիմիայի ինստիտուտ» 

ՊՈԱԿ

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա

10000,0

ՀՀ ԳԱԱ Էկոկենտրոն ՊՈԱԿ-ի 

«Հայաստանի 

Հանրապետությունում 

արտադրված սննդամթերքում 

պետիցիդների մնացորդների 

մոնիթորինգ» ծրագրին պետական 

աջակցություն

 «Էկոլոգոնոոսֆերային 

հետազոտությունների կենտրոն» 

ՊՈԱԿ

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի

13000,0

ՀՀ ԳԱԱ ՄԿԻ ՊՈԱԿ-ի 

«Հայկական գենոֆոնդի 

ուսումնասիրությունը և 

քարտեզագրումը» ծրագրին 

պետական աջակցություն

«Մոլեկուլային կենսաբանության 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի 

10000,0

ՀՀ ԷԵԲՊՆ «ՀԱՅԱՏՈՄ» ՓԲԸ-ի 

«Սարքավորումների մետաղի 

վիճակի հսկման ակուստիկ 

էմիսիոն մեթոդի մշակման 

նպատակով փորձարարական 

հետազոտությունների 

իրականացում» ծրագրին 

պետական աջակցություն

«Ատոմային էլեկտրակայանների 

շահագործման հայկական ԳՀԻ» 

ՓԲԸ

ՀՀ  էներգետիկ 

ենթակառուցվածքների և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

8000,0

ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ ՊՈԱԿ-ի 

«Կլիմայի  փոփոխման և Սևանա 

լճի մակարդակի բարձրացման 

պայմաններում Հայաստանի 

համար ռազմավարական 

նշանակություն ունեցող լճային 

էկոհամակարգի և նրա 

կենսառեսուրսների 

կարիոլոգիական հետազոտում» 

ծրագրին պետական 

աջակցություն

 «Կենդաբանության և 

հիդրոէկոլոգիայի գիտական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա

12000,0

ՀՀ ՄՆ ՊՄԺԳՀԿ ՊՈԱԿ-ի «Հայոց 

արքաների դամբարանների 

հետազոտում. II փուլ, 

շարունակական  պեղումներ» 

ծրագրին պետական 

աջակցություն

 «Պատմամշակութային 

ժառանգության 

գիտահետազոտական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ

ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն

12000,0
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր գումարը 

(հազար դրամ)

02 04 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 

հետազոտություններ

2433461,4

Հատուկ գիտահետազոտական և 

փորձակոնստրուկտորական 

աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության 

նախարարություն

ՀՀ պաշտպանության 

նախարարություն

2433461,4
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր 

գումարը (հազար 

դրամ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 14 275 970,0

01 04 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության հիմնարար և 

կարևորագույն նշանակություն 

ունեցող կիրառական 

հետազոտություններ

13 392,0

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն  - 

ընդամենը
13 392,0

01 04 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ենթակառուցվածքի 

պահպանում ու զարգացում 

7 463 306,3

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն
52 826,9

Գիտական աստիճանաշնորհման 

համակարգի պահպանում ու 

զարգացում

ՀՀ ԿԳՆ «Բարձրագույն 

որակավորման հանձնաժողով» 

գործակալություն (ԲՈՀ)

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն
52 826,9

ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ -ընդամենը
89 856,9

«Նորավանք» գիտակրթական 

հիմնադրամի պահպանում

«Նորավանք» գիտակրթական 

հիմնադրամ 

ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ
89 856,9

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

7 275 622,5

01 04 01

«Քենդլ» սինքրոտրոնային 

հետազոտությունների ինստիտուտ» 

հիմնադրամին  պետական 

աջակցություն

275 411,0

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության գիտության 

պետական կոմիտե

275 411,0

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու 

զարգացում
223 764,5

 «Քենդլ» նախագծի 

նախապատրաստական 

աշխատանքների համար

51 646,5

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 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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ս 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

«Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային 

գիտական լաբորատորիա (Երևանի 

ֆիզիկայի ինստիտուտ)» 

հիմնադրամի գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում և 

գիտական ներուժի արդիականացում

705 566,3

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության գիտության 

պետական կոմիտե

705 566,3

Ենթակառուցվածքի պահպանում ու 

զարգացում
620 647,5

Ֆիզիկայի բնագավառում արդիական 

գիտական ներուժի ապահովում
84 918,8

01 04 01
Ազգային արժեք ներկայացնող 

գիտական օբյեկտի պահպանություն
839 429,3

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

839 429,3

01 04 01

ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի իսկական և թղթակից 

անդամների պատվովճարների 

տրամադրում

158 400,0

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

158 400,0

«ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա» ՈԱԿ
158 400,0

01 04 01

Ներդրումներ ՀՀ գիտությունների 

ազգային ակադեմիայի 

ինստիտուտներում

50 000,0

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

50 000,0

«ՀՀ գիտությունների ազգային 

ակադեմիա» ՈԱԿ
50 000,0

01 04 01

Գիտաշխատողներին գիտական 

աստիճանների համար տրվող 

հավելավճարներ

812 415,0

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

812 415,0

«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան 

ազգային գիտական 

լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի 

ինստիտուտ)» հիմնադրամ

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն 
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր 

գումարը (հազար 

դրամ)

«Գիտական կադրերի 

պատրաստում»  -  ընդամենը
82 894,8

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը

82 894,8

09 04 02
Գիտական կադրերի պատրաստման 

գծով նպաստների տրամադրում 
47 866,8

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե

47 866,8

09 04 02
Ասպիրանտական և 

դոկտորանտական կրթաթոշակներ
35 028,0

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե

35 028,0

01 05 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 

պայմանագրային (թեմատիկ) 

հետազոտություններ

1 306 693,9

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը
1 306 693,9

Պայմանագրային (թեմատիկ) 

հետազոտությունների նոր մրցույթի 

գիտական թեմաների 

ֆինանսավորում 

730 573,8

Պայմանագրային (թեմատիկ) 

հետազոտությունների 2015թ. 

մրցույթի գիտական թեմաների 

ֆինանսավորում 

26 101,3

Երիտասարդ գիտաշխատողների 

աջակցության ծրագրերի 

ֆինանսավորում

242 574,8

Արցախի հետ համագործակցության 

ծրագիր
16 620,0

Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն 

ուղղված ծրագրեր 
41 074,0

Բարձր արդյունավետությամբ 

աշխատող գիտաշխատողներին 

հավելավճարների տրամադրում

108 000,0

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային 

հետազոտությունների ինստիտուտ» 

հիմնադրամի «AREAL» գծային 

արագացուցչի վրա իրականացվող 

գիտական թեմաների 

ֆինանսավորում

25 000,0
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ս Ծախսային  ծրագիր

Ծախսային  ծրագիրը կատարող  

ՀՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական 

աջակցություն ստացող 

իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները

Գերատեսչական  

պատկանելություն

Ընդհանուր 

գումարը (հազար 

դրամ)

«Ռադիոիզոտոպների արտադրության 

կենտրոն» ՓԲԸ «CYCLONE 18/18» 

ցիկլոտրոնի վրա իրականացվող 

գիտական թեմաների 

ֆինանսավորում

0,0

Շիրակի մարզի գիտական 

կազմակերպություններում 

իրականացվող գիտական թեմաների 

ֆինանսավորում

11 250,0

Բարձր արդյունավետությամբ 

աշխատող երիտասարդ 

գիտաշխատողներին (մինչև 35 

տարեկան) հավելավճարների 

տրամադրում

18 000,0

Երկակի նշանակության ծրագրերի 

աջակցության մրցույթ
87 500,0

Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 

ֆինանսավորում - ընդամենը
2 568 461,4

01 05 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 

հետազոտություններ

 ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության  գիտության 

պետական կոմիտե- ընդամենը
135 000,0

02 04 01

Գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային-ծրագրային 

հետազոտություններ
2 433 461,4

Հատուկ գիտահետազոտական և 

փորձակոնստրուկտորական 

աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության 

նախարարություն

ՀՀ պաշտպանության 

նախարարություն
2 433 461,4

1018


