
       Հավելված N 4 
                     ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                   սեպտեմբերի 2-ի N 1426 - Ն  որոշման 
 
 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  NN 9.1.8, 9.1.16, 9.1.20 ԵՎ 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
        

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 
        
ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
1205   Սոցիալական ապահովություն     
        

 Ծրագրի դասիչը  1205  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  12008   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը 
 ԱՊՀ տարածքում Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամների 
և մասնակիցների օդային տրանսպորտով մատուցվող ծառայություն-
ների դիմաց փոխհատուցում  

    
 Նկարագրությունը 

 ԱՊՀ տարածքում Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամների 
և մասնակիցների օդային տրանսպորտով մատուցվող ծառայություն-
ների դիմաց չստացված եկամուտների փոխհատուցում  

 Միջոցառման տեսակը   Տրանսֆերտների տրամադրում  
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 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 Օդային տրանսպորտից օգտվող, արտոնյալ երթևեկելու իրավունք 
ունեցող ՀՀ քաղաքացիներ հանդիսացող Հայրենական մեծ 
պատերազմի հաշմանդամներ, մասնակիցներ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Ուղևորների քանակ, մարդ  (30.0) (45.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (10,000.0) (15,000.0) 
        
 Ծրագրի դասիչը  1205  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 12022  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը Ռազմական դրությամբ պայմանավորված՝ Արցախի Հանրապետու-

թյան վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում հաշվառ-
ված չափահաս քաղաքացիներին ժամանակավոր հյուրընկալողների 
ծախսերի փոխհատուցման վեցամսյա սոցիալական աջակցության 
տրամադրում  

    

 Նկարագրությունը Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած 
համայնքներում հաշվառված չափահաս քաղաքացիներին ժամա-
նակավոր հյուրընկալողների ծախսերի փոխհատուցման վեցամսյա 
սոցիալական աջակցության տրամադրում՝ հյուրընկալի կողմից 
էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող դիմումի հիման վրա  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2072-Լ 
որոշման պահանջներին համապատասխան  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Շահառուների թվաքանակ   (200.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (6,000.0) 
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ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայություն 

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      

1011  Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն     

        
 Ծրագրի միջոցառումները        
        

 Ծրագրի դասիչը  1011  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11003   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Սոցիալական դեպքի վարման ծառայության ձեռքբերում  

    

 Նկարագրությունը 

 Ընտանիքի, դրա յուրաքանչյուր անդամի, սոցիալական գնահատման 
իրականացում՝ անապահով սոցիալական խմբերին հայտնաբերելու 
համար՝ սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների 
սոցիալական աշխատողների կողմից տնային այցելությունների 
միջոցով  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական  ծառայություն 
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 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Տունայցերի թիվ  (59,592.0) (59,592.0) 
 Տունայցի արդյունքում սոցիալական ծառայություն ստացած ընտանիքների (անձանց) թիվ  (27,760.0) (27,760.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (33,800.0) (33,800.0) 
        
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      

1082  Սոցիալական աջակցություն անաշխատունակության դեպքում      

        
 Ծրագրի միջոցառումները        
        

 Ծրագրի դասիչը  1082  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  12001   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում նպաստ      

 Նկարագրությունը 

 Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում  (հիվանդության, 
ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի և օրենքով սահմանված այլ 
պատճ. առաջացած) վարձու աշխատողներին, նոտարներին և 
անհատ ձեռնարկատերերին ժամանակավոր անաշխատունակության 
նպաստի վճարում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

  Օրենքով սահմանված կարգով ու չափով եկամտային հարկ 
(շահութահարկ)  վճարած վարձու աշխատողներ, նոտարներ և 
անհատ ձեռնարկատերեր  
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 Արդյունքի չափորոշիչներ      
  Շահառուների թիվ, մարդ    (24,337.0) 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (67,320.0) 
        

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
 

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      

1060 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն      

        
 Ծրագրի միջոցառումները        
        

 Ծրագրի դասիչը   1160  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11011   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա 
խնամքի ծառայություններ  

     Նկարագրությունը  Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց կացարանով 
ապահովում և շուրջօրյա խնամքի ծառայությունների տրամադրում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը   Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (15,000.0) (15,000.0) 
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 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      

1117 
 Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պետական 
քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և 
մոնիթորինգ  

    

        
 Ծրագրի միջոցառումները        
        

 Ծրագրի դասիչը  1117  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11003   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում      

 Նկարագրությունը 

 Սոց. պաշտպ. ոլորտի վերաբերյալ տեսահոլովակների պատրաս-
տում, ԶԼՄ-ներով իրադարձային աշխատանքների լուսաբանում, 
բուկլետների և գրքույկների տպագրում և տարածում (այդ թվում՝ 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարի, տրամադրվող սոցիալական 
աջակցության, զբաղվածության և այլ հարցեր)  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Հեռուստահաղորդումների տևողություն, րոպե  (567.0) (608.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (14,000.0) (15,000.0) 
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 ՀՀ կառավարություն 

 
ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     
        
 Ծրագրի միջոցառումները      

 Ծրագրի դասիչը 1139 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 11001  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

     Նկարագրությունը 

ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինան-
սավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես 
նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 

 Միջոցառման տեսակը Ծառայությունների մատուցում 
 Արդյունքի չափորոշիչներ      

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 72,800.0  152,120.0  
 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
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