
Հավելված N 5 
                          ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                   հոկտեմբերի 21-ի N 1736 - Ն որոշման 

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

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական  
 ծառայություն 

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

 1088   Զբաղվածության ծրագիր    
      

 Ծրագրի միջոցառումները      

      
 Ծրագրի դասիչը`   1088  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  12001  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր 

ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության 
տրամադրում    
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 Նկարագրությունը`   Փոքր ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 
և լրացուցիչ աշխատատեղեր ստեղծելու նպատակով՝ 
աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց ֆինանսական 
աջակցության տրամադրում՝ ապահովելով հավասար 
հնարավորություններ  կանանց և տղամարդկանց 
համար  

 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրության չափանիշները՝   Զբաղվածության տարածքային կենտրոններում 

հաշվառված՝ աշխատաշուկայում անմրցունակ և 
առնվազն երեք ամիս գործազուրկի կարգավիճակում 
գտնվող անձինք  

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (5,157.9) 

      
 Ծրագրի դասիչը`   1088  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  12006  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով 

գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության 
տրամադրում  

  

 Նկարագրությունը`   Աշխատաշուկայում անմրցունակ` գյուղատնտեսական 
նշանակության հողի սեփականատեր, վարձակալ կամ 
անհատույց օգտագործող հանդիսացող անձանց 
ֆինանսական աջակցություն սեզոնային 
զբաղվածության ապահովման համար  

 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  
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 Շահառուների ընտրության չափանիշները՝   ՀՀ լեռնային կամ բարձրալեռնային կամ սահմանամերձ 
գյուղական բնակավայրերի մինչև 3 հա 
գյուղատնտեսական նշանակության հողի 
սեփականատեր կամ վարձակալ կամ անհատույց 
օգտագործող հանդիսացող՝ աշխատաշուկայում 
անմրցունակ անձինք և աշխատանք փնտրողներ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Ծրագրերի թիվը (հատ)  (9.0) 
 Ծրագրերում ներառված անձանց թիվը (մարդ)  (11.0) 
 կին  0.0  
 տղամարդ  (11.0) 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,342.1) 

      
 Ծրագրի դասիչը`   1088  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  12016  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք 

(վիրավորում) ստացած և հաշմանդամություն ունեցող 
անձ ճանաչված նախկին զինծառայողներին (նրանց 
հավասարեցված անձանց) աշխատանքի տեղավորման 
դեպքում գործատուին պետական աջակցության 
տրամադրում 

  

 Նկարագրությունը`  Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք 
(վիրավորում) ստացած և հաշմանդամություն ունեցող 
անձ ճանաչված նախկին զինծառայողներին (նրանց 
հավասարեցված անձանց) զբաղվածության ապահովում 



 4

 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրության չափանիշները՝  ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի       

N 1326-Լ որոշմամբ սահմանված 

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
  Շահառուների թիվը (մարդ)  50.0 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  7,500.0 
       

ՀՀ կառավարություն  
   

Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  
1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  

   
Ծրագրի միջոցառումները   

   
Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

Միջոցառման դասիչը՝ 11001  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 

  

Միջոցառման տեսակը՝ Ծառայությունների մատուցում   

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝  ՀՀ կառավարություն   
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  Արդյունքի չափորոշիչներ   

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 7,500.0  

      
Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը՝ 11001  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 

  

Միջոցառման տեսակը՝ Ծառայությունների մատուցում   

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝  ՀՀ կառավարություն   
  Արդյունքի չափորոշիչներ   

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (7,500.0) 
 

                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                     ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                             ՂԵԿԱՎԱՐ                                                       Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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