
         Հավելված N 5 
                     ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                   սեպտեմբերի 16-ի N 1525 - Ն  որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9.1 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.1.8, 9.1.9, 9.1.16, 9.1.48, 9.1.51 ԵՎ 9.1.53 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

     Աղյուսակ 9.1.8 

  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 

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

 
 1001   Տարածքային կառավարման ոլորտում քաղաքականության 

մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգի իրականացում    
     
 Ծրագրի միջոցառումները   
     

 

Ծրագրի դասիչը՝  1001  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը՝  11001   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը՝ 
 Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
քաղաքականության մշակում և ծառայությունների մատուցում  

    



 2

 

Նկարագրությունը՝ 

 Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
բնագավառում պետական քաղաքականության մշակման և դրա 
կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի մշակման, 
իրականացման, մոնիտորինգի, խորհրդատվության և 
աջակցության ծառայություններ  

    

 Միջոցառման տեսակը՝  Ծառայությունների մատուցում     

 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը`  

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

    

   Արդյունքի չափորոշիչներ     

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (960.0) (2,400.0) 
 

  
  

     
  Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
  1110   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն    
 

  
  

  Ծրագրի միջոցառումները    
 

  
  

 

 Ծրագրի դասիչը`   1110  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

 

 Միջոցառման դասիչը`   12001   ինն ամիս   տարի  

 

 Միջոցառման անվանումը`   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական 
բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում  
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Նկարագրությունը` 

 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցած ՀՀ 
քաղաքացիներին  «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքով սահմանված դրամական բավարարման և 
փոխհատուցումների տրամադրում  

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝ 

  Այլընտրանքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին 
համապատասխան այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայության անցնող ՀՀ քաղաքացիներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ      

  Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնողների թիվը (անձ)  4 4 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  240.0  600.0  
 

  
  

     Աղյուսակ 9.1.9 

  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  

     
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
     
  Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
  1110   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն    
 

 Ծրագրի միջոցառումները  
  

 

 Ծրագրի դասիչը`   1110  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը`   12001   ինն ամիս   տարի  
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 Միջոցառման անվանումը`   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական 

բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում  
    

 

Նկարագրությունը` 

 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցած ՀՀ 
քաղաքացիներին  «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքով սահմանված դրամական բավարարման և 
փոխհատուցումների տրամադրում  

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝ 

  Այլընտրանքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին 
համապատասխան այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայության անցնող ՀՀ քաղաքացիներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ      

  Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնողների թիվը (անձ)  2 2 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  120.0  300.0  

     
     Աղյուսակ 9.1.16 

   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն   
  
  ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
     
  Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
  1110   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն    
 

  
  

  Ծրագրի միջոցառումները    
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 Ծրագրի դասիչը`   1110  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
  Միջոցառման դասիչը`   12001   ինն ամիս   տարի  

 
 Միջոցառման անվանումը`   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական 

բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում  
    

 

 Նկարագրությունը`  

 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցած ՀՀ 
քաղաքացիներին  «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքով սահմանված դրամական բավարարման և 
փոխհատուցումների տրամադրում  

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝  

  Այլընտրանքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին 
համապատասխան այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայության անցնող ՀՀ քաղաքացիներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ      

  Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնողների թիվը (անձ)  3 3 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  180.0  450.0  

     
     Աղյուսակ 9.1.48 

  ՀՀ Արագածոտնի  մարզպետարան  
     
  ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
     
  Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
  1110   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն    
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  Ծրագրի միջոցառումները         

 

 Ծրագրի դասիչը`   1110  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
  Միջոցառման դասիչը`   12001   ինն ամիս   տարի  

 
 Միջոցառման անվանումը`   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական 

բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում  
    

 

 Նկարագրությունը`  

 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցած ՀՀ 
քաղաքացիներին  «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքով սահմանված դրամական բավարարման և 
փոխհատուցումների տրամադրում  

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝  

  Այլընտրանքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին 
համապատասխան այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայության անցնող ՀՀ քաղաքացիներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ      

  Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնողների թիվը (անձ)  1 1 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  60.0  150.0  

 
  

  

     Աղյուսակ 9.1.51 

  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան  

     
  ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ        
  Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
  1110   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն    
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  Ծրագրի միջոցառումները    
 

  
  

 

 Ծրագրի դասիչը`   1110  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
  Միջոցառման դասիչը`   12001   ինն ամիս   տարի  

 
 Միջոցառման անվանումը`   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական 

բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում  
    

 

 Նկարագրությունը`  

 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցած ՀՀ 
քաղաքացիներին  «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքով սահմանված դրամական բավարարման և 
փոխհատուցումների տրամադրում  

 
 Միջոցառման տեսակը`  

 Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝  

  Այլընտրանքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին 
համապատասխան այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայության անցնող ՀՀ քաղաքացիներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ      

  Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնողների թիվը (անձ)  2 2 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  120.0  300.0  

    

 
 
 
 
 

     Աղյուսակ 9.1.53 
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  ՀՀ Կոտայքի  մարզպետարան  

     
  ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
     
  Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
  1110   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն    
 

  
  

  Ծրագրի միջոցառումները    
 

  
  

 

 Ծրագրի դասիչը`   1110  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը`   12001   ինն ամիս   տարի  

 

 Միջոցառման անվանումը`   Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական 
բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում  

    

 

 Նկարագրությունը`  

 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցած ՀՀ 
քաղաքացիներին  «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքով սահմանված դրամական բավարարման և 
փոխհատուցումների տրամադրում  

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝  

  Այլընտրանքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին 
համապատասխան այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայության անցնող ՀՀ քաղաքացիներ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ      
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  Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնողների թիվը (անձ)  4 4 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  240.0  600.0  
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


		2021-09-16T18:58:23+0400


		2021-09-16T18:58:59+0400




