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   (հազ․ դրամ) 

Ծրագրային դասիչը 
Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը տարի 
    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  
     ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 0.0  

1117    Ծրագրի անվանումը   

    

 Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության 
մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ 

(3,600.0) 

 Ծրագրի նպատակը 
 Աղքատության մեղմման և անհավասարության նվազեցման, աշխատաշուկայի 
պահանջարկի և գործազրկության անհմպ. կրճատման, զբաղվածության աճի, 
ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման և քաղաքացիների սոց. իրավունքի  
իրացմանն ուղղված քաղաքականության մշակմ. և իրականացմ. ապահովում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
 Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի ազդեցության և 
արդյունավետության բարելավում 

Ծրագրի միջոցառումներ   
  11001  Միջոցառման անվանումը (3,600.0) 
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 Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության 
մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիթորինգի ծառայություններ 
 Միջոցառման նկարագրությունը 
 Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության 
մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիթորինգի ծառայություններ 
 Միջոցառման տեսակը 
 Ծառայությունների մատուցում 

1032    Ծրագրի անվանումը   

    

 Խնամքի ծառայություններ 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց 

3,600.0  

 Ծրագրի նպատակը 

Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց բնականոն 
կենսագործունեության ապահովում 

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Խնամքի ծառայություններ ստացած առավել կարիքավոր անձանց ընդգրկվածության աճ 

Ծրագրի միջոցառումներ   

  

31002  Միջոցառման անվանումը 

3,600.0  

18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց խնամքի համայնքային փոքր տների 
շենքային պայմանների բարելավում 
 Միջոցառման նկարագրությունը 
18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց խնամքի համայնքային փոքր տների 
կապիտալ վերանորոգման և նախագծային աշխատանքներ 
 Միջոցառման տեսակը 
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ 

    ՀՀ կառավարություն 0.0  
1139   Ծրագրի անվանումը 

0.0      
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
Ծրագրի նպատակը 
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Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների 
ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման ապահովում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետություն և թափանցիկություն 

Ծրագրի միջոցառումներ   

  

11001 Միջոցառման անվանումը 

3,600.0  

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
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 

  

11001 Միջոցառման անվանումը 

(3,600.0) 

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
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 
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