
            Հավելված N 1 
                     ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                   սեպտեմբերի 16-ի N 1538 - Ն  որոշման 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի  N  2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
          
      (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 
միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ նվազե-
ցումները` փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 
    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  
     ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (26,100.0) (26,100.0) 

 1011    Ծրագրի անվանումը (33,700.0) (59,800.0) 
     Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն     
     Ծրագրի նպատակը     
     Օժանդակել անապահով ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանը     
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Աղքատության մեղմում և ծայրահեղ աղքատության կրճատում     

 Ծրագրի միջոցառումներ 
  11003  Միջոցառման անվանումը (33,700.0) (59,800.0) 
     Սոցիալական դեպքի վարման ծառայության ձեռքբերում     
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     Միջոցառման 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     
1141    Ծրագրի անվանումը     
     Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին աջակցություն (107,575.5) (107,575.5) 
     Ծրագրի նպատակը     

    
 Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների, կանանց և 
երեխաների հիմնական պահանջմունքների և սոցիալական կարիքների 
բավարարում և ինտեգրում հասարակություն 

    

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     

    

 Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող սոցիալական 
ծառայությունների և դրանց հասցեականության բարելավում, կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների, կանանց և 
երեխաների ինտեգրում հասարակություն 

    

Ծրագրի միջոցառումներ 
  11001  Միջոցառման անվանումը (102,000.0) (102,000.0) 
     Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ     
     Միջոցառման նկարագրությունը     

    

 Մինչև 18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 
շուրջօրյա խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր 
զարգացմանը նպաստող պայմանների ապահովում, երեխաների 
իրավունքների և շահերի պաշտպանություն 

    



 3

     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
  11010  Միջոցառման անվանումը (3,350.0) (3,350.0) 

     Թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված 
անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     

    
 Թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված 
անձանց պաշտպանություն և նրանց մատչելի, բազմակողմանի ու 
օպերատիվ աջակցության կազմակերպում 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
  11016  Միջոցառման անվանումը (2,225.5) (2,225.5) 

     Ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցության 
կենտրոնների  ծառայություններ 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     

     Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց, անհրաժեշտության դեպքում, 
նրանց խնամքի տակ գտնվող անձանց ծառայությունների տրամադրում 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     
1160    Ծրագրի անվանումը     
     Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն 115,175.5  141,275.5  

     Ծրագրի նպատակը     

    
 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնական պահանջմունքների և 
սոցիալական կարիքների բավարարում և սոցիալական ներառում 
հասարակություն 
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     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     

    
 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող սոցիալական 
ծառայությունների հասցեականության և արդյունավետության 
բարձրացում 

    

Ծրագրի միջոցառումներ 
  12001  Միջոցառման անվանումը 115,175.5  141,275.5  
     Պետական հավաստագրերով աջակցող միջոցների տրամադրում     
     Միջոցառման նկարագրությունը     

      Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և այլ սոցիալական խմբերին 
աջակցող միջոցների տրամադրում պետական հավաստագրերի միջոցով 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     

     ՀՀ կառավարություն 26,100.0  26,100.0  
1139    Ծրագրի անվանումը 26,100.0  26,100.0  
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     
     Ծրագրի նպատակը     

     Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման ապահովում 

    

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     

     Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետության և 
թափանցիկության ապահովում 

    

Ծրագրի միջոցառումներ 
  11001  Միջոցառման անվանումը 26,100.0  26,100.0  
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     



 5

     Միջոցառման նկարագրությունը     

    
ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման, 
պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Ծառայությունների մատուցում     

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                          ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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