
     Հավելված N 1 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N    1419  - Ն  որոշման 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԻ  N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 
 ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

          
      (հազ. դրամ) 

 
Ծրագրային դասիչը Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 

միջոցառումների անվանումները 

 Ցուցանիշների փոփոխությունները 
ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ նվազե-
ցումները՝ փակագծերում 

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

 1088    Ծրագրի անվանումը 0.0 0.0 
     Զբաղվածության ծրագիր     
     Ծրագրի նպատակը     
     Բնակչության կայուն և ժամանակավոր զբաղվածության ապահովմանը 

միտված պայմանների ստեղծում 
    

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Կայուն և ժամանակավոր զբաղվածների թվաքանակի աճ     

 Ծրագրի միջոցառումներ 
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   12001  Միջոցառման անվանումը          109.90           109.90  
     Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական 

գործունեության աջակցության տրամադրում 
    

     Միջոցառման 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     
  12013  Միջոցառման անվանումը (30,837.9) (65,947.9) 
      Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ 

զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում 
  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ 

զբաղվելու միջոցով ինքնազբաղվածության խթանման ապահովում 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   
  12016  Միջոցառման անվանումը 338.00 338.00 
    Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք (վիրավորում) 

ստացած և հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչված նախկին զինծա-
ռայողներին (նրանց հավասարեցված անձանց) աշխատանքի տեղավորման 
դեպքում գործատուին պետական աջակցության տրամադրում  

    

     Միջոցառման նկարագրությունը     
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     Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք (վիրավորում) 
ստացած և հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչված նախկին զինծա-
ռայողներին (նրանց հավասարեցված անձանց) զբաղվածության ապահովում 

    

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     
  12017  Միջոցառման անվանումը 30,390.0 65,500.0 
    Ադրբեջանի կողմից 2016 և 2020 թվականներին սանձազերծված ռազմա-

կան գործողություններին մասնակցած գործազուրկ անձանց մասնագիտա-
կան ուսուցման կազմակերպման և զբաղվածության ապահովում 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
    Զբաղվածության ապահովում Ադրբեջանի կողմից 2016 և 2020 թվականներին 

սանձազերծված ռազմական գործողություններին մասնակցած գործա-
զուրկ անձանց համար 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   

     ՀՀ կառավարություն 0.0 0.0 
 1139     Ծրագրի անվանումը 0.0 0.0 

     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     
     Ծրագրի նպատակը     
     Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև բյուջետային 

երաշխիքների ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման ապահովում     
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետության և 

թափանցիկության ապահովում     
 Ծրագրի միջոցառումներ     
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   11001  Միջոցառման անվանումը     
 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 30,728.00 65,838.00 
 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   
 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (30,728.00) (65,838.00) 
 Միջոցառման նկարագրությունը     
ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսա-
վորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև 
բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման 
ապահովում     
 Միջոցառման տեսակը     
 Ծառայությունների մատուցում     

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


		2022-09-16T13:35:31+0400




