
            Հավելված N 2 
                     ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                   սեպտեմբերի 2-ի N 1426 - Ն  որոշման 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
  NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

            (հազ. դրամ) 

Գործառական 
դասիչը 

 
Ծրագրային 

դասիչը 
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, բյուջետային ծրագրերի միջոցառումների, 
բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների 

անվանումները 

 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում)  

բա
ժի

նը
 

խ
ու

մբ
ը 

դա
սը

 

ծր
ա

գի
րը

 

մի
ջո

ցա
- 

ռո
ւմ

ը 

ինն ամիս տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ  0.0  0.0  
           ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ (72,800.0) (152,120.0) 
           այդ թվում`     
04          ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (10,000.0) (21,000.0) 
           այդ թվում`     
  05        Տրանսպորտ (10,000.0) (21,000.0) 
           այդ թվում`     
    04      Օդային տրանսպորտ (10,000.0) (21,000.0) 
           այդ թվում`     
      1205    Սոցիալական ապահովություն (10,000.0) (21,000.0) 
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           այդ թվում`     

         12008 
 ԱՊՀ տարածքում Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամների 
և մասնակիցների օդային տրանսպորտով մատուցվող 
ծառայությունների դիմաց փոխհատուցում 

(10,000.0) (15,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների (10,000.0) (15,000.0) 

           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

    

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

(10,000.0) (15,000.0) 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ     
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (10,000.0) (15,000.0) 
           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (10,000.0) (15,000.0) 

           Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 
նպաստներ (բյուջեից) (10,000.0) (15,000.0) 

           - Այլ նպաստներ բյուջեից (10,000.0) (15,000.0) 

 10          ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (62,800.0) (131,120.0) 

           այդ թվում`     
  01        Վատառողջություն և անաշխատունակություն (15,000.0) (15,000.0) 
           այդ թվում`     
    02      Անաշխատունակություն (15,000.0) (15,000.0) 
           այդ թվում`     
      1160    Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն (15,000.0) (15,000.0) 
           այդ թվում`     
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         11011  Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա 
խնամքի ծառայություններ 

(15,000.0) (15,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների (15,000.0) (15,000.0) 
           ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն     

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ (15,000.0) (15,000.0) 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ     
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (15,000.0) (15,000.0) 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (15,000.0) (15,000.0) 

           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 
մակարդակներին (15,000.0) (15,000.0) 

           - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (15,000.0) (15,000.0) 
  09       Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) (47,800.0) (116,120.0) 
           այդ թվում`     
    01      Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) (33,800.0) (33,800.0) 
           այդ թվում`     
      1011    Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն (33,800.0) (33,800.0) 
           այդ թվում`     
         11003  Սոցիալական դեպքի վարման ծառայության ձեռքբերում (33,800.0) (33,800.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     

           ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական  ծառայություն (33,800.0) (33,800.0) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ (33,800.0) (33,800.0) 
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           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (33,800.0) (33,800.0) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (9,600.0) (9,600.0) 
           Շարունակական ծախսեր (9,600.0) (9,600.0) 
           - Կապի ծառայություններ (9,600.0) (9,600.0) 
           Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր (24,200.0) (24,200.0) 
           - Ներքին գործուղումներ (24,200.0) (24,200.0) 

    02      Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ 
ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 

(14,000.0) (82,320.0) 

           այդ թվում`     
      1082    Սոցիալական աջակցություն անաշխատունակության դեպքում - (67,320.0) 
           այդ թվում`     
        12001  Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում նպաստ - (67,320.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների - (67,320.0) 

           ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական  ծառայություն 

    

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ - (67,320.0) 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ     
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ - (67,320.0) 
           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ - (67,320.0) 

           Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 
նպաստներ (բյուջեից) 

- (67,320.0) 

           - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից - (67,320.0) 
      1117   Սոցիալական ապահովություն (14,000.0) (15,000.0) 
           այդ թվում`     
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         11003  Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում (14,000.0) (15,000.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների (14,000.0) (15,000.0) 
           ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն     

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

(14,000.0) (15,000.0) 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ     
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (14,000.0) (15,000.0) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (14,000.0) (15,000.0) 
           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (14,000.0) (15,000.0) 
           - Տեղեկատվական ծառայություններ (14,000.0) (15,000.0) 
      1205    Սոցիալական ապահովություն (15,000.0) (21,000.0) 
           այդ թվում`     

        12022 

Ռազմական դրությամբ պայմանավորված՝ Արցախի Հանրապետու-
թյան վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում հաշվառ-
ված չափահաս քաղաքացիներին ժամանակավոր հյուրընկալողների 
ծախսերի փոխհատուցման վեցամսյա սոցիալական աջակցության 
տրամադրում 

- (6,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     

          
 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական  ծառայություն 

- (6,000.0) 

          
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ - (6,000.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ - (6,000.0) 
           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ - (6,000.0) 
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 Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 
նպաստներ (բյուջեից) 

- (6,000.0) 

           - Այլ նպաստներ բյուջեից - (6,000.0) 

11         ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 
ՖՈՆԴԵՐ 

72,800.0  152,120.0  

          այդ թվում՝     
  01       ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 72,800.0  152,120.0  
          այդ թվում՝     
    01     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 72,800.0  152,120.0  
          այդ թվում՝     
      1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 72,800.0  152,120.0  
          այդ թվում՝     
        11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 72,800.0  152,120.0  
          այդ թվում՝ ըստ կատարողների     
          ՀՀ կառավարություն 72,800.0  152,120.0  

          այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ 72,800.0  152,120.0  
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ     
          Այլ ծախսեր 72,800.0  152,120.0  
          Պահուստային միջոցներ 72,800.0  152,120.0  

 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                           ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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