Հավելված N 3. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ
Պետական մարմնի անվանումըª

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.Հիմնական ռազմավարական նպատակները և գերակա վերջնական արդյունքներըª
Հայաստանր Հանրապետությունում կոռուպցիայի կանխարգելման խթանում
2. Բյուջետային ծրագրերում կատարվող հիմնական փոփոխություններըª
ապահովել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտում կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգային և
անհատական գործուն մեխանիզմների ներդրումն ու արդյունավետ շահագործումը
3.Կապիտալ բնույթի հիմնական միջոցառումներըª
Բացակայում է:
4. Ֆինանսական ակտիվների կառավարմանն անչվող միջոցառումներըª
Բացակայում է:

Հավելված N 3. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ
Պետական
մարմնի

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Դասիչ

Ծրագիր/Միջոցառում

Ծրագիր
1181

Ծրագրի անվանումը՝
Հայաստանր Հանրապետությունում կոռուպցիայի
կանխարգելման խթանում
Ծրագրի նպատակը՝
Ապահովել պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման ոլորտում կոռուպցիայի
կանխարգելման համակարգային և անհատական գործուն
մեխանիզմների ներդրումն ու արդյունավետ շահագործումը
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը՝

2020թ. Փաստացի
(հազ. դրամ)

2021թ սպասվող 2022թ տարի
2023թ
2024թ
(հազ. դրամ)
(հազ. դրամ) (հազ. դրամ) (հազ. դրամ)

Ծրագրի
միջոցառումներ

• Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվել և
արդյունավետորեն գործում է հայտարարագրման
համապարփակ էլեկտրոնային համակարգ, որի միջոցով
իրականացվում է հայտարարագրերի 100%-ի
ավտոմատացված ստուգում և հայտնաբերված ռիսկային
ցուցիչների հիման վրա վերհանվում են առավել ռիսկային
հայտարարագրերը հետագա համալիր վերլուծության
համար։ Այսպիսով ապահովվում է հանրային ծառայողների
գույքի, եկամուտների և շահերի հաշվետվողականությունը,
ինչպես նաև իրականացվող վերլուծությունների օբյեկտիվ
արդյունավետությունը։
• Հայտնաբերված ռիսկային ցուցիչների հիման վրա
իրականացվել է հայտարարագրերի մինչև 30%-ի համալիր
վերլուծություն
• Ուսումնասիրվել է 2020 թվականի հունիսի դրությամբ
գործող 239 գործող դատավորներից 156-ի
հայտարարագրերը
• 2020 թվականի հունիսի դրությամբ գործող 239
դատավորների հայտարարագրերի ուսումնասիրության
արդյունքում հարուցվել է մինչև 50%-ի չափով վարչական և
մինչև 30%-ի չափով կարգապահական վարույթ։
• Էլեկտրոնային և ֆիզիկական լսարանի միջոցով 500
հանրային ծառայող վերապատրաստվել է վարքագծի
կանոնների առնչությամբ,
• Մշակվել և ներդրվել է վարքագծի կանոնների
պահպանման մոնիթորինգի և վերահսկման համակարգ,
• Պետական կառավարման համակարգում գործում է
շահերի բախման և անհամատեղելության իրավիճակների
կանխման և կառավարման արդյունավետ համակարգ,
• Հաստատվել է պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի
գնահատման մեթոդաբանություն
Ընթացիկ միջոցառումներ
11001 Միջոցառման անվանումը՝
Ապահովել պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման ոլորտում կոռուպցիայի
կանխարգելման համակարգային և անհատական գործուն
մեխանիզմների ներդրումն ու արդյունավետ շահագործումը
Միջոցառման նկարագրությունը՝
Պահպանման և զարգացման ծախսեր
Միջոցառման տեսակը՝
Ծառայությունների մատուցում
11002 Միջոցառման անվանումը՝
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Բարձրացնել հայտարարագրերի վերլուծության և
հնարավոր խախտումների հայտնաբերման մեխանիզմների
արդյունավետությունը
Միջոցառման նկարագրությունը՝
1․1․ հայտարարագրերի վերլուծության ռիսկային
ցուցիչների վրա հիմնված մեթոդաբանության մշակում,
1․2․ ռիսկերի վրա հիմնված մեթոդբանության միջոցով
հայտարարագրերի վերլուծություն,
1․3․ավտոմատացված հաշվետվությունների և ռիսկերի
դուրս բերման էլեկտրոնային համակարգի մշակում և
գործարկում։
Միջոցառման տեսակը՝
Ծառայությունների մատուցում
11003 Միջոցառման անվանումը՝
Նվազեցնել պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման համակարգում հանրային պաշտոն
զբաղեցնող անձանց կողմից շահերի բախման,
անհամատեղելիության, վարքագծի կանոնների
խախտումները
Միջոցառման նկարագրությունը՝
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0
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2․1․ Պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում շահերի բախման,
անհամատեղելիության վերաբերյալ միջազգային լավագույն
փորձի վրա հիմնված հայեցակարգի տեղայնացում,
2․2․ Պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում անհամատեղելիության
պահանջների, իրավիճակային շահերի բախման
կառավարման ուղեցույցների և մեթոդական ձեռնարկների
մշակում և ներդրում,
2․3․ Պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում անհամատեղելիության
պահանջների, իրավիճակային շահերի բախման
պարբերական ուսումնասիրության իրականացում,
2․4․ Պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում հայտնաբերված
անհամատեղելիության պահանջների խախտման,
իրավիճակային շահերի բախման հիմքով վարույթների
իրականացում,
2․5․ Վարքագծի կանոնների կիրառման ուղեցույցերի
մշակում,
2․6․ Քաղծառայողների պարտադիր վերապատրաստման
համար վարքագծի կանոնների առարկայական ծրագրի
մշակում և ներդրում,
2․7․ Վարքագծի կանոնների արդյունավետ կիրառման
նկատմամբ հանրային վերահսկողության մեխանիզմի
մշակում և ներդրում։
Միջոցառման տեսակը՝
Ծառայությունների մատուցում
11004 Միջոցառման անվանումը՝
Ընդլայնել և կատարելագործել պետական պաշտոնների
նշանակման ենթակա անձանց/թեկնածուների
բարեվարքության ուսումնասիրության օրենսդրական և
գործնական հնարավորությունները
Միջոցառման նկարագրությունը՝
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3․1․ մշակել և ներկայացնել միջազգային լավագույն փորձի
վրա հիմնված բարեվարքության ուսումնասիրության
կատարելագործման օրենսդրական փոփոխությունների
նախագիծ,
3․2․ կատարելագործել բարեվարքության
ուսումնասիրության համար պետական կառավարման,
տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, այլ
անձանցից տեղեկությունների ստացման մեխանիզմները,
այդ թվում համագործակցության հուշագրերի կնքման,
ազդարարների համակարգի կիրառման
արդյունավետության մեծացման միջոցով,
3․3․ Մեծացնել բարեվարքության եզրակացության
ազդեցությունը «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքով պետական պաշտոններում նշանակման
ենթական անձանց/թեկնածուների վերաբերյալ որոշում
կայացնելու գործընթացում։
Միջոցառման տեսակը՝
Ծառայությունների մատուցում
11005 Միջոցառման անվանումը՝
Աջակցել պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի
գնահատում և դրանց արդյունքների հիման վրա
կոռուպցիոն ռիսկերի չեզոքացման գործողությունների
ծրագրերի մշակմանը
Միջոցառման նկարագրությունը՝
4․1․ Կազմել պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի
գնահատման պլաններ (առնվազն չորս մարմնում
համաժամանակյա իրականացման համար),
4․2․ Իրականացնել պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի
փորձնական գնահատում,
4․3․ Իրականացված գնահատման հիման վրա կազմել
կոռուպցիոն ռիսկերի չեզոքացման պլան,
4․4․ Կազմակերպել միջգերատեսչական և հանրային
քննարկումներ կոռուպցիոն ռիսկերի չեզոքացման
պլանների շուրջ։
Միջոցառման տեսակը՝
Ծառայությունների մատուցում
11006 Միջոցառման անվանումը՝
Բարձրացնել կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա
հիմնական թիրախների վերաբերյալ հանրային իրազեկման
մակարդակը և ապահովել կոռուպցիայի կանխարգելմանն
ուղղված կրթություն ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության
համակարգում
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Միջոցառման նկարագրությունը՝
5․1․ Մշակել պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում շահերի բախման,
անհամատեղելիության պահանջների պահպանման
հայեցակարգերի հանրայնացման ծրագրեր,
5․2․ Ապահովել ՀՀ ամբողջ տարածքում շահերի բախման,
անհամատեղելիության պահանջների պահպանման
հայեցակարգերի շուրջ հանրային քննարկումները,
5․3․ Հանրային ծառայողների շրջանում իրականացնել
վարքագծի կանոնների շուրջ վերապատրաստումներ,
5․4․ Մշակել հայտարարագրերի լրացման ուղեցույցեր և
իրականացնել հանրային պաշտոնատար անձանց
վերապատրաստումներն այս ուղղությամբ,
5․5․ Մշակել և ներդնել բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում կոռուպցիայի կանխարգելման
առարկայական ծրագրեր,
5․6․ Մշակել և ներդնել բարեվարքության,
բարեվարքության ուսումնասիրության գործընթացքում
քաղաքացիների մասնակցության կարևորության
վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկներ։

Միջոցառման տեսակը՝
Ծառայությունների մատուցում
11007 Միջոցառման անվանումը՝
Խթանել Հանձնաժողովի միջազգային
համագործակցությունը և ապահվել Հանձնաժողովի
անդամակցությունը կոռուպցիայի կանխարգեման
նպատակով գործեղ միջազգային ցանցերին
Միջոցառման նկարագրությունը՝
6․1․ Ուսումնասիրել և հայտնաբերել կոռուպցիայի
կանխարգելման միջազգային կազմակերպություններ և
ցանցեր,
6․2․ Մշակել կոռուպցիայի կանխարգելման միջազգային
կազմակերպությունների և ցանցերի անդամակցության
ծրագրեր, այդ թվում հայտարարագրերի
ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ տվյալների օտար
երկրներում առկա տեղեկատվական բազաներից ստացման
մեխանիզմներ,
6․3․ Կազմակերպել միջազգային կազմակերպությունների
հետ միջազգային և տարածաշրջանային համաժողովներ։

Միջոցառման տեսակը՝
Ծառայությունների մատուցում

0

0

40300

40300

40300

0

0

9200

9200

9200

11008 Միջոցառման անվանումը՝
Նպաստել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման
մեխանիզմների արդյունավետ իրագործմանը։
Միջոցառման նկարագրությունը՝
7.1․ Հայտարարագրերի ընդհանրական տվյալների բազայի
վերլուծության միջոցով վեր հանել ապօրինի ծագում
ունեցող գույքի բռնագանձման համար ներկա և նախկին
հայտարարատուների թիրախային խմբեր
7.2․ Ապահովել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի
բռնագանձման համատեքստում հայտարարագրերի
համալիր վերլուծության անխափան և անժամանակավրեպ
գործընթաց։
Միջոցառման տեսակը՝
Ծառայությունների մատուցում
31001 Միջոցառման անվանումը՝
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի
կարողությունների զարգացում և տեխնիկական
հագեցվածության ապահովում
Միջոցառման նկարագրությունը՝
Հանձնաժողովի կարողությունների զարգացում և
տեխնիկական հագեցվածության ապահովում`
աշխատակիցների թվաքանակի ավելացմամբ
պայմանավորված
Միջոցառման տեսակը՝
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
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Հավելված N 3. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ
Պետական մարմնի
գերատեսչական դասիչը՝
Պետական մարմնի անվանումը՝

105049
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

ՄԱՍ 3 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Նպատակը

Ծրագրի դասիչը և անվանումը

Ապահովել պետական
կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման ոլորտում
կոռուպցիայի կանխարգելման
համակարգային և անհատական
գործուն մեխանիզմների
ներդրումն ու արդյունավետ
շահագործումը

1181 Հայաստանր Հանրապետությունում կոռուպցիայի
կանխարգելման խթանում

Ծրագրի վերջնական արդյունքները
Չափորոշիչը

Կապը ՄԱԿ-ի կայուն
Կապը ՀՀ
կառավարության ծրագրով զարգացման նպատակների և
Ելակետը
Թիրախը
ցուցանիշների հետ
սահմանված
Ցուցանիշը Ժամկետը Ցուցանիշը Ժամկետը
քաղաքականության
թիրախների հետ
Պետական կառավարման համակարգում
0
2021
1
2022
ՀՀ Ազգային ժողովի 2019
Ծրագիրը ուղղակիորեն կամ
բարեվարքության համակարգի ներդրում,
թվականի փետրվարի 14-ի
անուղղակիորեն կապված է
«Հայաստանի
ՄԱԿ-ի «Կայուն զարգացման
Հանրապետության
2030 օրակարգում» ներառված
կառավարության
կայուն զարգացման
ծրագրին հավանություն
նպատակների և դրանց գծով
տալու մասին» N ԱԺՈ-002սահմանված գլոբալ
Ն որոշման հավելվածի
ցուցանիշների հետ, իսկ ավելի
երրորդ գլուխ
կոնկրետ «Խթանել խաղաղ եվ
ներառական
Պետական կառավարման համակարգում
հասարակությունների
կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման
0
2021
1
2022
կառուցումը՝ հանուն կայուն
համակարգի ներդրում
զարգացման, բոլորի համար
հասանելի դարձնել
Հայտարարագրերի ռիսկային ցուցիչների
արդարությունը, բոլոր
վրա հիմնված վերլուծության
0
2021
1
2022
մակարդակներում ստեղծել
մեթոդաբանության գործարկում
արդյունավետ, հաշվետու եվ
Հանրային ծառայության մասին ՀՀ
ներառական
օրենքի համաձայն պետական պաշտոնի
հաստատություններ»
35
2021
100%
2022
նշանակման ենթակա անձանց
Նպատակ 16-ի 16.5. կետի հետ
բարեվարքության ստուգում
«Էապես կրճատել
կոռուպցիան և
Հակակոռուպցիոն կրթական ծրագրերի
0
2021
3
2022
կաշառակերությունը իրենց
ներդրում
բոլոր ձևերով»
Կոռուպցիայի կանխարգելման
0
2021
2
2022
վերաբերյալ հանրային իրազեկման
ծրագրի ներդրում
Միջազգային համագործակցության
0
2021
1
2022
ծրագրի ներդրում
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի
բռնագանձման մասին ՀՀ օրենքի հիման
վրա հայտարարագրերի վերլուծության
իրականացում

0

2021

100%

2022

Հավելված N 3. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ
Պետական մարմնի (ԲԳԿ) գերատեսչական դասիչը՝

105049

Պետական մարմնի (ԲԳԿ) անվանումը՝

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

ՄԱՍ 4. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ծրագրի դասիչը
1181

Ծրագրի անվանումը
Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման ապահովում

Ծրագրի միջոցառումները
Ամփոփ/բացված
Պետական մարմնի (կատարող) գերատեսչական
դասիչը՝
Պետական մարմնի (կատարող) անվանումը՝
Ծրագրի դասիչը՝

<Լրացնել <Ամփոփ> կամ <Բացված> բառերը
105049

Միջոցառման դասիչը՝

11001

Միջոցառման անվանումը՝

Ապահովել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
ոլորտում կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգային և
անհատական գործուն մեխանիզմների ներդրումն ու արդյունավետ
շահագործումը
Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվել և արդյունավետորեն
գործում է հայտարարագրման համապարփակ էլեկտրոնային
համակարգ, որի միջոցով իրականացվում է հայտարարագրերի 100%-ի
ավտոմատացված ստուգում և հայտնաբերված ռիսկային ցուցիչների
հիման վրա վերհանվում են առավել ռիսկային հայտարարագրերը
հետագա համալիր վերլուծության համար։ Այսպիսով ապահովվում է
հանրային ծառայողների գույքի, եկամուտների և շահերի
հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև իրականացվող
վերլուծությունների օբյեկտիվ արդյունավետությունը։
• Հայտնաբերված ռիսկային ցուցիչների հիման վրա իրականացվել է
հայտարարագրերի մինչև 30%-ի համալիր վերլուծություն
• Ուսումնասիրվել է 2020 թվականի հունիսի դրությամբ գործող 239
գործող դատավորներից 156-ի հայտարարագրերը
• 2020 թվականի հունիսի դրությամբ գործող 239 դատավորների
հայտարարագրերի ուսումնասիրության արդյունքում հարուցվել է մինչև
50%-ի չափով վարչական և մինչև 30%-ի չափով կարգապահական
վարույթ։
• Էլեկտրոնային և ֆիզիկական լսարանի միջոցով 500 հանրային
ծառայող վերապատրաստվել է վարքագծի կանոնների առնչությամբ,
• Մշակվել և ներդրվել է վարքագծի կանոնների պահպանման
մոնիթորինգի և վերահսկման համակարգ,
• Պետական կառավարման համակարգում գործում է շահերի բախման
և անհամատեղելության իրավիճակների կանխման և կառավարման
արդյունավետ համակարգ,
• Հաստատվել է պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման
մեթոդաբանություն
• Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը անդամագրվել է
կոռուպցիայի կանխարգելման տարածաշրջանային և միջազգային
համագործակցության ցանցերի,
• Առկա է կոռուպցիայի կանխարգելման կրթական և իրազեկման
համապարփակ ծրագիր, որն անցել է հանրային քննարկման, ինչպես
Ծառայությունների մատուցում
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
Արդյունքի չափորոշիչներ

Նկարագրությունը՝

Միջոցառման տեսակը՝
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
1181

Ցուցանիշներ
2020թ.
փաստացի

2021թ
սպասվող

2022թ

2023թ

2024թ

121435.9

223032.4

426677.3

578271.9

597829.3

Ծրագրի դասիչը
1181

Ծրագրի անվանումը
Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման ապահովում

Ծրագրի միջոցառումները
Ամփոփ/բացված
Պետական մարմնի (կատարող) գերատեսչական
դասիչը՝
Պետական մարմնի (կատարող) անվանումը՝
Ծրագրի դասիչը՝
Միջոցառման դասիչը՝

<Լրացնել <Ամփոփ> կամ <Բացված> բառերը
105049

Միջոցառման անվանումը՝

Բարձրացնել հայտարարագրերի վերլուծության և հնարավոր
խախտումների հայտնաբերման մեխանիզմների արդյունավետությունը

Նկարագրությունը՝

Ծախսերի հայտարարագրի ձևանմուշի մշակում,
1․2․ Հայտարարագրերի վերլուծության, ներառյալ ծախսերի
հայտարարագրում, շահերի հայտարարագրում, ռիսկային ցուցիչների
վրա հիմնված մեթոդաբանության մշակում և դրա իրագործման
էլեկտրոնային համակարգի գործարկում,
1․3․ Հայտարարագրերի համալիր վերլուծության իրականացում,
1․4․ Հայտարարագրերի վերլուծության արդյունքում հայտնաբերված
խախտումների հիմքով վարույթների իրականացում,
1․5․ Հայտարարագրերի ուսումնասիրության եռամսյակային
հաշվետվությունների պատրաստում։

Միջոցառման տեսակը՝
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝

Ծառայությունների մատուցում
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
Արդյունքի չափորոշիչներ
Վերլուծված և ստուգված հայտարարագրեր (այդ թվում ընտանիքի
անդամների), այդ թվում՝
• Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքով
նախատեսված՝ գործող դատավորների և նրանց ընտանիքի անդամների
հայտարարագրերի համալիր վերլուծություն,
• Զանգվածային լրատվության միջոցների հրապարակումներ և
հայտարարագրերի համար էական նշանակություն ունեցող տվյալների
հիման վրա հայտարարագրերի ստուգում,
• Հանձնաժողովի կողմից սահմանած ռիսկային ցուցիչների հիման վրա
հայտարարագրերի համալիր վերլուծություն։

Քանակական

Քանակական
Քանակական
Քանակական
Քանակական

Քանակական

Քանակական

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
1181
11002

Հայտարարարատուների ռեեստրի վարում (պաշտոնի ստանձնում,
դադարեցում, ռոտացիա)
Հայտարարագրերի լրացման վերաբերյալ տրված խորհրդատվություն
Ուսումնասիրված իրավիճակային հայտարարագրեր (ներկայացված
իրավիճակային հայտարարգրերի 100%)
Հայտարարագրերի լրացման պահանջների խախտման հիմքով
հարուցված վարչական վարույթներ
(հայտնաբերված խախտումների թիվը ուղիղ համեմատական է
վարույթների թվին)
Հայտարարագրերի համալիր վերլուծության արդյունքում գույքի,
եկամուտների անհամապատասխանելիության հիմքով հարուցված
կարգապահական վարույթներ (դատավորների վերաբերյալ, որտեղ
հայտնաբերված խախտումների թիվը ուղիղ համեմատական է
վարույթների թվին)
Հանձնաժողովի կողմից հարուցված վարույթների բողոքարկումների
դեպքում բավարարված և ուժի մեջ մտած վերջնական դատական
ակտերը (որքան փոքր է բավարարված դատական ակտերի թիվը,
այնքան Հանձնաժողովի կողմից հարուցված վարույթները որակյալ
են․բավարարված վերջնական դատական ակտերը =հարուցված
վարույթների 20%)

Ցուցանիշներ
2022թ
2023թ

2024թ

4580

7090

8240

8240

4330

2520

2520

2520

2520

2190

20000

20000

20000

20000

0

100%

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

100%

0

20%

20%

20%

20%

2020թ.
փաստացի

2021թ
սպասվող

440

Քանակական

Վերանայված և բարեփոխված հայտարարագրերի վերլուծության
մեթոդաբանություն, ներառյալ ծախսերի հայտարարագրերի
վերլուծությունը
Ծախսերի հայտարարագրի ձևանմուշ
Շահերի հայտարարագրի վերլուծության մեթոդաբանություն
Հայտարարագրման նոր էլեկտրոնային համակարգի գործարկում, որն
ապահովում է ավտոմատացված հաշվետվությունների կազմումը,
ռիսկային հայտարարագրերի նույնականացումը

Քանակական
Քանակական
Քանակական

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

Ծրագրի դասիչը
1181

0

1

0

0

0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0

1

0

0

0

0.0

0.0

34750.0

34750.0

34750.0

2020թ.
փաստացի

2021թ
սպասվող

Ցուցանիշներ
2022թ
2023թ

2024թ

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Ծրագրի անվանումը
Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման ապահովում

Ծրագրի միջոցառումները
Ամփոփ/բացված
Պետական մարմնի (կատարող) գերատեսչական
դասիչը՝
Պետական մարմնի (կատարող) անվանումը՝
Ծրագրի դասիչը՝
Միջոցառման դասիչը՝

<Լրացնել <Ամփոփ> կամ <Բացված> բառերը
105049

Միջոցառման անվանումը՝

Նվազեցնել պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման
համակարգում հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից շահերի
բախման, անհամատեղելիության, վարքագծի կանոնների և այլ
սահմանափակումների խախտումները,
2․1․ Պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման
մարմիններում շահերի բախման, անհամատեղելիության վերաբերյալ
միջազգային լավագույն փորձի վրա հիմնված հայեցակարգի
տեղայնացում,
2․2․ Պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման
մարմիններում անհամատեղելիության պահանջների, իրավիճակային
շահերի բախման կառավարման ուղեցույցների և մեթոդական
ձեռնարկների մշակում և ներդրում,
2․3․ Պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման
մարմիններում անհամատեղելիության պահանջների, իրավիճակային
շահերի բախման պարբերական ուսումնասիրության իրականացում,
2․4․ Պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման
մարմիններում հայտնաբերված անհամատեղելիության պահանջների
խախտման, իրավիճակային շահերի բախման հիմքով վարույթների
իրականացում,
2․5․ Վարքագծի կանոնների կիրառման ուղեցույցերի մշակում,
2․6․ Քաղծառայողների պարտադիր վերապատրաստման համար
վարքագծի կանոնների առարկայական ծրագրի մշակում և ներդրում,
2․7․ Վարքագծի կանոնների արդյունավետ կիրառման նկատմամբ
հանրային վերահսկողության մեխանիզմի մշակում և ներդրում։

Նկարագրությունը՝

Միջոցառման տեսակը՝
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝
Քանակական
Քանակական
Քանակական

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
1181
11003

Ծառայությունների մատուցում
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
Արդյունքի չափորոշիչներ
Վարքագծի կանոնագրքի ընդունում
Վարքագծի կանոնների կիրառելիությունն ապահովող աջակցության
և մոնիթորինգի ուղեցույց
Վարքագծի կանոնների կիրառելիությունն ապահովող աջակցության
ուղեցույց

Քանակական
Քանակական

Քանակական

Քանակական

Քանակական

Քանակական

Վարքագծի կանոնների կիրառելիության մոնիթորինգի ուղեցույց

0

1

0

0

0

Վարքագծի կանոնների կիրառելիության վերաբերյալ կազմված
տարեկան հաշվետվություն, որտեղ ներկայացվում է վարքագծի
կանոնների կիրառելիության բարելավման առաջարկությյունների
փաթեթ (ոչ օրենդրական)

0

1

1

1

1

Վարքագծի կանոնների կիրառելիության վերաբերյալ տրամադրած
պարզաբանումներ, խորհրդատվություն՝ ըստ կարիքի

0

100%

100%

100%

100%

Շահերի բախման, անհամատեղելիության, այլ սահմանափակումների
և վարքագծի կանոնների խախտման առնչությամբ վարույթներ
(հայտնաբերված խախտումների թիվը ուղիղ համեմատական է
վարույթների թվին)

0

100%

100%

100%

100%

Հանձնաժողովի
կողմից
հարուցված
վարույթների
բողոքարկումների դեպքում բավարարված և ուժի մեջ մտած
վերջնական դատական ակտերը (որքան փոքր է բավարարված
դատական
ակտերի
թիվը,
այնքան Հանձնաժողովի
կողմից
հարուցված վարույթները որակյալ են․բավարարված վերջնական
դատական ակտերը =հարուցված վարույթների 20%)

0

100%

100%

100%

100%

Կոռուպցիայի
կանխարգելման
արդյունավետ
մեխանիզմների
վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և գործող
ազգային, ներպետական մեխանիզմների բարելավում, այդ թվում՝
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2
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փաստացի

2021թ
սպասվող

Ցուցանիշներ
2022թ
2023թ

2024թ

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

Ծրագրի դասիչը
1181

Ծրագրի անվանումը
Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման ապահովում

Ծրագրի միջոցառումները
Ամփոփ/բացված
Պետական մարմնի (կատարող) գերատեսչական
դասիչը՝
Պետական մարմնի (կատարող) անվանումը՝
Ծրագրի դասիչը՝
Միջոցառման դասիչը՝

<Լրացնել <Ամփոփ> կամ <Բացված> բառերը
105049

Միջոցառման անվանումը՝

Ընդլայնել և կատարելագործել պետական պաշտոնների նշանակման
ենթակա անձանց/թեկնածուների բարեվարքության ուսումնասիրության
օրենսդրական և գործնական հնարավորությունները,

Նկարագրությունը՝

3․1․ իրականացվել է բարեվարքության ստուգման տարբեր երկների
(առնվազն 5 երկիր) փորձի ուսումնասիրություն,
3․2․ մշակվել է Հայաստանում բարեվարքության ստուգման
գործընթացի բարելավման առաջարկությունների փաթեթ,
3․3․ մշակվել է պետական կառավարման այլ ոլորտներում (առնվազն
երեք ոլորտում) պաշտոնի նշանակման ենթակա անձնաց
բարեվարքության ստուգման առաջարկ և հիմնավորում,
3․4․ կազմակերպվել է մշակված առաջարկությունների շուրջ առնվազն
երեք հանրային քննարկում,
3․5․ արդյունավետորեն իրականացվել է գործող օրենսդրական
կարգավորումներով պետական պաշտոններում նշանակման ենթակա
թեկնածուների բարեվարքության ստուգում,
3․6․ բարելավել է բարեվարքության գնահատման մեթոդաբանությունը՝
ընդլայնելով գնահատման ենթակա տարրերը և բաղադրիչները։

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
1181
11004

Միջոցառման տեսակը՝
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝
Քանակական

Ծառայությունների մատուցում
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
Արդյունքի չափորոշիչներ
Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքով պետական պաշտոնների
նշանակման ենթակա անձանց վերաբերյալ կազմված
բարեվարքության եզրակացություններ,
այդ թվում,
- դատավորների թեկնածուներ,
- ԲԴԽ անդամի թեկնածուներ,
- Դատախազներ,
- Քննիչներ,
- Այլ պաշտոններ։

Քանակական

Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքով պետական պաշտոնների
նշանակման ենթակա անձանց վերաբերյալ բարեվարքության
ուսումնասիրություն, ներառյալ
• Բարեվարքության ուսումնասիրության շրջանակներում
իրականացված հարցազրույցներ,
• Գույքային դրության ստուգում։

Քանակական

Քանակական
Քանակական

1181

100%

110

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված
բարեվարքության ստուգում պահանջող պաշտոնների ցանկի
ընդլայնման վերաբերյալ առաջարկություն

0

1

0

0

0

Վերանայված և բարեփոխված բարեվարքության մեթոդաբանություն

0

1

0

0

0

Վերանայված և բարեփոխված բարեվարքության հարցաթերթիկ
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սպասվող

Ցուցանիշներ
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Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

Ծրագրի դասիչը

35

Ծրագրի անվանումը
Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման ապահովում

Ծրագրի միջոցառումները
Ամփոփ/բացված
Պետական մարմնի (կատարող) գերատեսչական
դասիչը՝
Պետական մարմնի (կատարող) անվանումը՝
Ծրագրի դասիչը՝
Միջոցառման դասիչը՝

<Լրացնել <Ամփոփ> կամ <Բացված> բառերը
105049

Միջոցառման անվանումը՝

Աջակցել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և դրանց
արդյունքների հիման վրա կոռուպցիոն ռիսկերի չեզոքացման
գործողությունների ծրագրեր մշակմանը

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
1181
11005

Նկարագրությունը՝

4․1․Մշակել և հաստատման ներկայացնել պետական կառավարման
մարմիններիում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում
կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանություն,
4․2․Ապահովել մեթոդաբանության շուրջ միջգերատեսչական և
հանրային քննարկումներ,
4․3․Մշակել կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման պլանը, ներառյալ
իրականացման ժամանակացույցը,
4․4․Վերահսկել պետական կառավարման մարմիններում, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման
իրականացումը,
4․5․Օժանդակել պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների կողմից գնահատման արդյունքների
ամփոփմանը,
4․6․Կազմակերպել միջգերատեսչական և հանրային քննարկումներ
կոռուպցոին ռիսկերի գնահատման արդյունքների շուրջ
4․7․Օժանդակել կոռուպցիոն ռիսկերի արդյունքների հիման վրա
համապատասխան գործողությունների ծրագրերի մշակմանը,
4․8․Ապահովել գործողությունների ծրագրի իրականացման
մոնիթորինգը։

Միջոցառման տեսակը՝
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝

Ծառայությունների մատուցում
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական
Քանակական
Քանակական
Քանակական

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հաստատված մեթոդաբանություն

0

1

0

0

0

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հաստատված մեթոդաբանության
շուրջ քննարկումներ

0

21

0

0

0

Հաշվետվությունների հիման վրա կազմված առաջարկություններ

0

0

21

0

0

0

0

21

0

0

0

10

11

0

0

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման գործընթացի մոնիթորինգ (ըստ
կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման գործընթացի քանակի)

0

0

21

0

0

Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հաշվետվությունների հիման
վրա կազմված առաջարկությունների փաթեթ

0

1

1

1

1

0

0

21

0

0

0.0

0.0

10080.0

10080.0

10080.0

Կոռուպցիոն ռիսկերի հաշվետվությունների շուրջ իրականացված
քննարկումներ
Կոռուպցիոն ռիսկերի հաշվետվությունների հիման վրա կազմված
առաջարկությունների փաթեթ

Քանակական
Քանակական

Քանակական
Քանակական

Կոռուպցիայի կանխարգելման արդյունավետ մեխանիզմների
վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և գործող
ազգային, ներպետական մեխանիզմների բարելավում, այդ թվում՝
Պետական կառավարման համակարգում կոռուօցիոն ռիսկերի
գնահատման

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

Ծրագրի դասիչը
1181

Ծրագրի անվանումը
Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման ապահովում

Ծրագրի միջոցառումները
Ամփոփ/բացված
Պետական մարմնի (կատարող) գերատեսչական
դասիչը՝
Պետական մարմնի (կատարող) անվանումը՝
Ծրագրի դասիչը՝

<Լրացնել <Ամփոփ> կամ <Բացված> բառերը
105049
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
1181

Ցուցանիշներ

Միջոցառման դասիչը՝

11006

Միջոցառման անվանումը՝

Բարձրացնել կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա հիմնական
թիրախների վերաբերյալ հանրային իրազեկման մակարդակը և
ապահովել կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված ֆորմալ և ոչ
ֆորմալ կրթության համակարգում,
5․1․ մշակվել է հանրային իրազեկման երկարաժամկետ
ռազմավարություն, որը ներառում է սոցիալական տարբեր խմբերի
կարիքներից ու կարողություններից բխող միջոցառումներ և կարող է
ապահովել բնակչության առնվազն 60%-ի իրազեկումը,
5․2․ մշակվել է տարբեր խմբերին կարողությունների զարգացմանն
ուղղված կոռուպցիայի կանխարգելման ծրագրեր,
5․3․մշակվել և քաղաքացիական ծառայության խորհրդին է
ներկայացվել շահերի բախման, անհամատեղելիության, վարքագծի
կանոնների, բարեվարքության վերաբերյալ սեմինարների ծրագրեր
(առնվազն 4 ծրագիր)։

Նկարագրությունը՝

Միջոցառման տեսակը՝
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝

Ծառայությունների մատուցում
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
Արդյունքի չափորոշիչներ

Քանակական

Լրագրողների համար կազմակերպված սեմինարներ հետևյալ
թեմաներով՝
•
Կոռուպցիայի
կանխարգելման
հանձնաժողովի դերն
ու
գործառույթները
• Հայտարարագրերի վերլուծություն
• Բարեվարքության համակարգը և պետական պաշտոնատար անձանց
վարքագծի կանոնները

2020թ.
փաստացի

2021թ
սպասվող

2022թ

2023թ

2024թ

0

3

3

3

3

0

10

10

10

10

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0
0

11
11

11
11

11
11

11
11

0

1

1

0

0

0

5

5

5

5

0

2

2

2

2

0

3

3

3

3

0.0

0.0

40300.0

40300.0

40300.0

Քանակական
Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար վարքագծի կանոնների
վերաբերյալ վերապատրաստում հետևյալ թեմաներով․
- Շահերի բախում և շահերի բախման կառավարում
- Անհամատեղելիություն
- Վարքագծի կանոններ և այլ սահմանափակումներ
- Հայտարարագրման համակարգ՝ դրա կարևորությունն ու
անհրաժեշտությունը, հայտարարագրերի լրացում և հանձնում
- Կոռուպցիոն ռիսկերը պետական կառավարման համակարգում և
դրանց կառավարումը

Քանակական

Քանակական
Քանակական
Քանակական
Քանակական
Քանակական
Քանակական
Քանակական

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

Կոռուպցիայի դեմ պայքարին առնչվող ռազմավարությունների և
միջոցառումների ծրագրերի փորձագիտական վերլուծություն
Հանձնաժողովի կողմից մշակված կոռուպցիայի կանխարգելման
իրազեկման ծրագրեր
Ծնողների համար կազմակերպված վերապատրաստումներ
Ուսուցիչների համար կազմակերպված վերապատրաստումներ
Ներդրված ուսումնական ծրագրերը ԲՈՒՀ-երում և հանրակրթական
դպրոցներում
Զանգվածային լրատվության միջոցներով Հանձնաժողովի կողմից
տարածվող թեմատիկ տեսանյութեր
Հանձնաժողովի մամուլի ասուլիսներ
Լրագրողների համար կազմակերպված սեմինարներ հետևյալ
թեմաներով՝
•
Կոռուպցիայի
կանխարգելման
հանձնաժողովի դերն
ու
գործառույթները
• Հայտարարագրերի վերլուծություն
• Բարեվարքության համակարգը և պետական պաշտոնատար անձանց
վարքագծի կանոնները

Ծրագրի դասիչը
1181

Ծրագրի անվանումը
Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման ապահովում

Ծրագրի միջոցառումները
Ամփոփ/բացված
Պետական մարմնի (կատարող) գերատեսչական
դասիչը՝
Պետական մարմնի (կատարող) անվանումը՝
Ծրագրի դասիչը՝
Միջոցառման դասիչը՝

<Լրացնել <Ամփոփ> կամ <Բացված> բառերը
105049

Միջոցառման անվանումը՝

Խթանել Հանձնաժողովի միջազգային համագործակցությունը և
ապահվել Հանձնաժողովի անդամակցությունը կոռուպցիայի
կանխարգեման նպատակով գործող միջազգային ցանցերին։
6․1․ Մշակել Հանձնաժողովի միջազգային համագործակցության պլան,
6․2․Դուրս բերել համապատասխան ցանցերի և
կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկությունները, որոնց հետ
Հանձնաժողովը կարող է համագործակցել,
6․3․ Իրականացնել համագործակցության համար կապերի
հաստատման արշավներ՝ ՀՀ-ում գործող օտարերկրյա դեսպանատների,
միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցչությունների
միջոցով,
6․4․ Ապահովել Հանձնաժողովի գործունեության ներկայացումը
միջազգային հարթակներում,
Ապահովել միջազգային աջակցությամբ Հանձնաժողովի կողմից
կոռուպցիայի կանխարգելման տարբեր ծրագրերի իրականացումը։

Նկարագրությունը՝

Միջոցառման տեսակը՝
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝
Քանակական

Քանակական
Քանակական

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
1181
11007

Ծառայությունների մատուցում
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
Արդյունքի չափորոշիչներ
Հանձնաժողովի
կողմից
կոռուպցիայի
դեմ
պայքարի
և
կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինների խմբերի և ցանցերի
անդամակցության թիվը
Գործող
խմբերի
և
ցանցերի
շրջանակներում
կայացած
միջոցառումների մասնակցության թիվը
Միջազգային համագործակցության շրջանակներում կոռուպցիայի
կանխարգելմանն ուղղված նախաձեռնությունների և ծրագրերի թիվը

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

Ծրագրի դասիչը
1181

Ցուցանիշներ
2022թ
2023թ

2020թ.
փաստացի

2021թ
սպասվող

0

1

2

1

1

0

4

6

8

8

0

1

1

1

1

0.0

0.0

9200.0

9200.0

9200.0

Ծրագրի անվանումը
Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման ապահովում

Ծրագրի միջոցառումները
Ամփոփ/բացված
Պետական մարմնի (կատարող) գերատեսչական
դասիչը՝
Պետական մարմնի (կատարող) անվանումը՝
Ծրագրի դասիչը՝

<Լրացնել <Ամփոփ> կամ <Բացված> բառերը
105049
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
1181

Ցուցանիշներ

2024թ

Միջոցառման դասիչը՝

11008

Միջոցառման անվանումը՝

Նպաստել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման
մեխանիզմների արդյունավետ իրագործմանը
7․1․Հայտարարագրերի ընդհանրական տվյալների բազայի
վերլուծության միջոցով վեր հանել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի
բռնագանձման համար ներկա և նախկին հայտարարատուների
թիրախային խմբեր
7.2․Ապահովել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման
համատեքստում հայտարարագրերի համալիր վերլուծության
անխափան և անժամանակավրեպ գործընթաց։

Նկարագրությունը՝

Միջոցառման տեսակը՝
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝
Քանակական

Քանակական

Քանակական

Քանակական

2020թ.
փաստացի

2021թ
սպասվող

2022թ

2023թ

2024թ

0

100%

100%

100%

100%

Հանձնաժողովի
կողմից
հայտարարգրաման
համակարգի
ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա իրավասու
մարմնին
(Դատախազություն)
ուսումնասիրության
համար
ներկայացված դիմումներ

0

100%

100%

100%

100%

Հանձնաժողովի կողմից հայտարարագրերի տվյալների շտեմարանի
վերլուծության արդյունքում իրավասու մարմնին
(Դատախազություն) ներկայացված թիրախային խմբերի
առնչությամբ առաջարկություն

0

1

0

0

0

Ծառայությունների մատուցում
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
Արդյունքի չափորոշիչներ
Իրավասու
մարմնին
(դատախազություն)
ներկայացրած
և
Հանձնաժողովի կոողմից ուսումնասիրած հայտարարագրերի թիվը
(ըստ իրավասու մարմնի դիմումների)

Իրավական ակտերի նախագծերի ուսումնասիրություն և կարծիքի
տրամադրում

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

Ծրագրի դասիչը
1181

0

10

15

20

20

0.0

0.0

8640.0

8640.0

8640.0

2020թ.
փաստացի

2021թ
սպասվող

Ցուցանիշներ
2022թ
2023թ

2024թ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ծրագրի անվանումը
Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման ապահովում

Ծրագրի միջոցառումները
Ամփոփ/բացված
Պետական մարմնի (կատարող) գերատեսչական
դասիչը՝
Պետական մարմնի (կատարող) անվանումը՝
Ծրագրի դասիչը՝
Միջոցառման դասիչը՝

<Լրացնել <Ամփոփ> կամ <Բացված> բառերը
105049

Միջոցառման անվանումը՝

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարողությունների
զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
Հանձնաժողովի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական
հագեցվածության ապահովում` աշխատակիցների թվաքանակի
ավելացմամբ պայմանավորված

Նկարագրությունը՝

Միջոցառման տեսակը՝
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝
Քանակական
Քանակական
Քանակական
Քանակական
Քանակական

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
1181
31001

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական
ակտիվների հետ գործառնություններ
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
Արդյունքի չափորոշիչներ
Համակարգիչներ/all in one/, հատ
Դյուրակիր համակարգիչ, հատ
Հեռուստացույց, հատ
Հեռախոսներ, հատ
Անխափան սնուցման սարք, հատ

21
2
1
21
21

33
2
1
33
33

0
0
0
0
0

Քանակական

Բազմաֆունկցիոնալ տպիչներ/տպիչ, սկաներ, պատճենահանող/, հատ

0

0

10

10

0

Քանակական
Քանակական
Քանակական
Քանակական

Բազկաթոռ, հատ
Գրապահարան/2 քմ/, հատ
Գրասեղաններ, հատ

0
0
0

0
0
0

21
40
21

33
40
33

0
0
0

Կահույքի մասեր/ աթոռների հետևում ամրացնելու համար/, հատ

0

0

75

33

0

Քանակական

Կահույքի հավաքածու/սեղան 15 անձի համար/ապակյա/ 15
բազկաթոռ, պահարաններ/, հատ
Օդորակիչներ, հատ
Գույքի և սարքավորումների ծառայության կանխատեսվող միջին
ժամկետ, տարի

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

5-10

5-10

0

0.0

0.0

8640.0

8640.0

8640.0

Քանակական
Ժամկետայնության

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

Աղյուսակ Ա.

Պետական մարմնի (ԲԳԿ) գերատեսչական դասիչը՝
Պետական մարմնի (ԲԳԿ) անվանումը՝

105049
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Պետական մարմնի պատասխանատվությամբ իրականացվող բյուջետային ծրագրերն ու միջոցառումների բացվածքն ըստ կատարող՝
պետական մարմինների

Ծրագրային դասիչը
Ծրագրի/ Միջոցառման/ կատարող հանդիսացող պետական մարմնի անվանումը
Ծրագիր

Միջոցառում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1181

¶áõÙ³ñÁ (Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)
582940.3
Հայաստանր Հանրապետությունում կոռուպցիայի կանխարգելման խթանում

Ապահովել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտում
11001 կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգային և անհատական գործուն
մեխանիզմների ներդրումն ու արդյունավետ շահագործումը

426677.3

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
11002

Բարձրացնել հայտարարագրերի վերլուծության և հնարավոր խախտումների
հայտնաբերման մեխանիզմների արդյունավետությունը

34750

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Նվազեցնել պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման

11003 համակարգում հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից շահերի

բախման, անհամատեղելիության, վարքագծի կանոնների խախտումները

20080

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Ընդլայնել և կատարելագործել պետական պաշտոնների նշանակման

11004 ենթակա անձանց/թեկնածուների բարեվարքության ուսումնասիրության

օրենսդրական և գործնական հնարավորությունները

4000

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Աջակցել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում և դրանց արդյունքների
11005
հիման վրա կոռուպցիոն ռիսկերի չեզոքացման գործողությունների
ծրագրերի մշակմանը
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

10080

Բարձրացնել կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա հիմնական
թիրախների վերաբերյալ հանրային իրազեկման մակարդակը և
11006
ապահովել կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված կրթություն ֆորմալ և
ոչ ֆորմալ կրթության համակարգում

40300

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
11007

Խթանել Հանձնաժողովի միջազգային համագործակցությունը և ապահվել
Հանձնաժողովի անդամակցությունը կոռուպցիայի կանխարգեման
նպատակով գործեղ միջազգային ցանցերին

9200

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
11008

Նպաստել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման
մեխանիզմների արդյունավետ իրագործմանը։

8640

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
31001

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարողությունների
զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

29213

