
            Հավելված N 2 
                     ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                   սեպտեմբերի 16-ի N 1538 - 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 հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, 

ծրագրերի, միջոցառումների և միջոցառումները կատարող 
պետական մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ նվազե-
ցումները` փակագծերում) 
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ինն ամիս տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  
          այդ թվում՝     

10          ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (26,100.0) (26,100.0) 
          այդ թվում՝     
  01        Անաշխատունակություն 115,175.5  141,275.5  
           այդ թվում`     
    02      Անաշխատունակություն 115,175.5  141,275.5  
          այդ թվում`     



 2

           ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 115,175.5  141,275.5  
          այդ թվում՝     
      1160   Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն 115,175.5  141,275.5  
          այդ թվում`     
        12001  Պետական հավաստագրերով աջակցող միջոցների տրամադրում 115,175.5  141,275.5  
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 115,175.5  141,275.5  

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 115,175.5  141,275.5  
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 115,175.5  141,275.5  
           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 115,175.5  141,275.5  
           Սոցիալական ապահովության նպաստներ 115,175.5  141,275.5  

           - Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություն-
ներ մատուցողներին 

115,175.5  141,275.5  

  04        Ընտանիքի անդամներ և զավակներ (107,575.5) (107,575.5) 
           այդ թվում`     
    01      Ընտանիքի անդամներ և զավակներ (107,575.5) (107,575.5) 
          այդ թվում`     
           ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (107,575.5) (107,575.5) 
          այդ թվում՝     
      1141    Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին աջակցություն (107,575.5) (107,575.5) 

          այդ թվում`     

        11001  Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ (102,000.0) (102,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
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           ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (102,000.0) (102,000.0) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (102,000.0) (102,000.0) 

           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (102,000.0) (102,000.0) 

           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (102,000.0) (102,000.0) 

           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին (102,000.0) (102,000.0) 

           - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպություններին 

(102,000.0) (102,000.0) 

        11010  Թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված 
անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ 

(3,350.0) (3,350.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (3,350.0) (3,350.0) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (3,350.0) (3,350.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (3,350.0) (3,350.0) 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (3,350.0) (3,350.0) 
           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին (3,350.0) (3,350.0) 
           - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (3,350.0) (3,350.0) 

        11016  Ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցության 
կենտրոնների  ծառայություններ 

(2,225.5) (2,225.5) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (2,225.5) (2,225.5) 
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           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (2,225.5) (2,225.5) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (2,225.5) (2,225.5) 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (2,225.5) (2,225.5) 
           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին (2,225.5) (2,225.5) 
           - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (2,225.5) (2,225.5) 
  ՛09       Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) (33,700.0) (59,800.0) 
           այդ թվում`     
    01      Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) (33,700.0) (59,800.0) 
           այդ թվում`     
      1011    Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն (33,700.0) (59,800.0) 
           այդ թվում`     
         11003  Սոցիալական դեպքի վարման ծառայության ձեռքբերում (33,700.0) (59,800.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     

           ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական  ծառայություն 

(33,700.0) (59,800.0) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (33,700.0) (59,800.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (33,700.0) (59,800.0) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (33,700.0) (59,800.0) 
           Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր (33,700.0) (59,800.0) 
           - Ներքին գործուղումներ (33,700.0) (59,800.0) 
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11         ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 
ՖՈՆԴԵՐ 26,100.0  26,100.0  

          այդ թվում՝     
  01       ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 26,100.0  26,100.0  
          այդ թվում՝     
    01     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 26,100.0  26,100.0  
          այդ թվում՝     
          ՀՀ կառավարություն 26,100.0  26,100.0  
          այդ թվում՝     
      1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 26,100.0  26,100.0  
          այդ թվում՝     
        11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 26,100.0  26,100.0  
          այդ թվում՝ ըստ կատարողների     
          ՀՀ կառավարություն 26,100.0  26,100.0  

          այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 26,100.0  26,100.0  
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ     
          Այլ ծախսեր 26,100.0  26,100.0  
          Պահուստային միջոցներ 26,100.0  26,100.0  

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                            ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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