
Հավելված N 6 
                      ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                  հոկտեմբերի 21-ի N 1737  - Ն  որոշման 
 
 

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

  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1117  Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության 

մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ    
 Ծրագրի միջոցառումները      
 Ծրագրի դասիչը 1117 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում)  

 Միջոցառման դասիչը 11001  տարի   
 Միջոցառման անվանումը   Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության 

մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիթորինգի ծառայություններ  
  

 
 Նկարագրությունը  Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության 

մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիթորինգի ծառայություններ   
 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում   
Միջոցառումն իրականաց-
նողի անվանումը 

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  
 

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ․ դրամ) (3,600.0)  
    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1032  Խնամքի ծառայություններ 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց   
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 Ծրագրի միջոցառումները      
 Ծրագրի դասիչը 1032 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը 31002  տարի   
 Միջոցառման անվանումը 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց խնամքի համայնքային փոքր տների 

շենքային պայմանների բարելավում 
  

 
 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  
 Ակտիվն օգտագործող կազ-
մակերպության (կազմակեր-
պությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

Ակնաշեն և Մրգաստան համայնքներում ձեռք բերված համայնքային փոքր տների հետազոտական և 
վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, հատ 
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Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ․ դրամ) 3,600.0   
    

 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 փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը 11001  տարի   
 Միջոցառման անվանումը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ    
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 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 իրականաց-
նողի անվանումը 

ՀՀ կառավարություն 
 

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ․ դրամ) 3,600.0   
    
 Ծրագրի միջոցառումները      
 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  
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ․ դրամ) (3,600.0)  
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈԻՆՅԱՆ 
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