
     Հավելված N 4 
           ՀՀ կառավարության 2023 թվականի 

                             հունվարի 26-ի N 103 - Ն որոշման 

 

 

                                                                                                                             
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.10 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.10 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
   

   

 
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

       

 

  
    

 
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը     

 

1104  Գիտելիքահենք, նորարարական տնտեսությանը և փոքր ու միջին 
ձեռնարկատիրությանը աջակցություն  

  

       
 Ծրագրի միջոցառումները 

 
  

    

 

 Ծրագրի դասիչը`  
 1104  Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 

 Միջոցառման 
դասիչը`  

 11001   առաջին 
եռամսյակ  

 առաջին 
կիսամյակ  

 ինն ամիս   տարի  

 
 Միջոցառման 
անվանումը`  

 ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին աջակցության ծրագրերի 
համակարգում և կառավարում  
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 Նկարագրությունը`   Ֆինանսական և ներդրումային, գործարար 
ուսուցողական, տեղեկատվական, խորհրդատվական 
աջակցություն գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին  

 
 Միջոցառման 
տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում  

 

 Շահառուների 
ընտրության 
չափանիշները`  

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ          

 

 Գործող և սկսնակ ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական 
աջակցություն (սուբյեկտների քանակը), հատ  (60) (60) (60) (60) 

  Այդ թվում` կանայք, սուբյեկտ  (21) (21) (21) (21) 

 
 Այդ թվում` տղամարդիկ, սուբյեկտ  (39) (39) (39) (39) 

 

 Գործող և սկսնակ ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին ֆինանսական հասանելիության 
ապահովում, հատ  (10) (10) (10) (10) 

  Այդ թվում` կանանց, հատ  (4) (4) (4) (4) 

  Այդ թվում` տղամարդիկ, հատ  (6) (6) (6) (6) 

 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (40,023.1) (50,000.0) (50,000.0) (50,000.0) 

 
  

    

 

 Ծրագրի դասիչը`  
1104 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 

 Միջոցառման 
դասիչը`  

12002 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 

 Միջոցառման 
անվանումը`  

Ջերմուկ համայնքում կացության կազմակերպման 
գործունեություն իրականացնող 
տնտեսավարողներին աջակցություն 
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 Նկարագրությունը`  Ջերմուկ համայնքում ռազմական 
գործողություններից տուժած՝ կացության 
կազմակերպման գործունեություն իրականացնող 
տնտեսավարողներին աջակցություն 

 
 Միջոցառման 
տեսակը`  

Տրանսֆերտների տրամադրում 

 

 Շահառուների 
ընտրության 
չափանիշները՝  

ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ 
ընտրված շահառուներ 

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ          

 
Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստացող տնտեսավարողներ 
(քանակ) 

20 20 20 20 

 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 

 
  

    

 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն 
ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.47 ԵՎ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    

  
 
     

                    ՀՀ կառավարություն 
         
    

        ՄԱՍ 1. 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ      

    

  
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 

     
  1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
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Ծրագրի 
միջոցառումները        

  
Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

  
Միջոցառման 
դասիչը՝ 11001 

 առաջին 
եռամսյակ  

 առաջին 
կիսամյակ  

 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 

  
Միջոցառման 
տեսակը՝ 

Ծառայությունների մատուցում 

  

Միջոցառումն 
իրականացնողի 
անվանումը՝  

ՀՀ կառավարություն 

  
  Արդյունքի չափորոշիչներ         

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 40,023.1 50,000.0 50,000.0 50,000.0 

       

  

Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

  
Միջոցառման 
դասիչը՝ 

11001 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս 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 
իրականացնողի 
անվանումը՝  

ՀՀ կառավարություն 

  
  Արդյունքի չափորոշիչներ         

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (50,000.0) (50,000.0) (50,000.0) (50,000.0) 

 

                                      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                                         ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                                                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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