
            Հավելված N 5 
                     ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                   սեպտեմբերի 16-ի N 1538 - Ն  որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.1.16, 9.1.20 ԵՎ 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

  

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 փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11003   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Սոցիալական դեպքի վարման ծառայության ձեռքբերում  

    
 Նկարագրությունը 

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



 2

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական  ծառայություն 

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Տունայցերի թիվ  (119,759.0) (198,500.0) 
 Տունայցի արդյունքում սոցիալական ծառայություն ստացած ընտանիքների (անձանց) թիվ  (65,261.0) (100,297.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (33,700.0) (59,800.0) 

    
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

 

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1141  Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին աջակցություն   

    
 Ծրագրի միջոցառումները     

 Ծրագրի դասիչը 1141 
Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 11001  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ  

    
 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  
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 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (102,000.0) (102,000.0) 

    

 Ծրագրի դասիչը  1141  
Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11010   ինն ամիս   տարի  

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

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

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված կազմակերպություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (3,350.0) (3,350.0) 
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 Ծրագրի դասիչը  1141  
Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11016   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը 
 Ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցության 
կենտրոնների  ծառայություններ  

     Նկարագրությունը 
 Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց, անհրաժեշտու-
թյան դեպքում, նրանց խնամքի տակ գտնվող անձանց 
ծառայությունների տրամադրում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մրցույթի արդյունքում ընտրված հավաստագրված 
հասարակական կազմակերպություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (2,225.5) (2,225.5) 

    
    

Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1160  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն    

 Ծրագրի միջոցառումները  

 Ծրագրի դասիչը  1160  
Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  12001   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Պետական հավաստագրերով աջակցող միջոցների տրամադրում      
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 Նկարագրությունը 
 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և այլ սոցիալական խմբերին 
աջակցող միջոցների տրամադրում պետական հավաստագրերի 
միջոցով  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 ՀՀ կառավարության 10.09.2015 թ. N 1035-Ն որոշմամբ սահմանված 
խմբեր և ժամկետներ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
  Պետական հավաստագրով տրամադրված աջակցող միջոցների թիվ, հատ  1 1 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  115,175.5  141,275.5  

    
 ՀՀ կառավարություն 

 
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   

 Ծրագրի միջոցառումները   

 Ծրագրի դասիչը  1139 
Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

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

    
 Նկարագրությունը 

ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 
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 Միջոցառման տեսակը Ծառայությունների մատուցում 
 Արդյունքի չափորոշիչներ  

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 26,100.0  26,100.0  
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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