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Հավելված N 1 
 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

մայիսի 3-ի N 560 -Ն  որոշման 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ  
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱ-
ՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  22-Ի  N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

          
  
  

          
  

(հազ. դրամ) 

Բյուջետային ծախսերի 
գործառական 

դասակարգման 

Բյուջետային ծախսերի գործառական 
դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, 

տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

դրանք իրականացնող մարմինների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

բաժինը խումբը դասը 1-ին 
կիսամյակ 9 ամիս տարի 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ 0.00  0.00  0.00  
                այդ թվում`       

10     ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                                                  (3000.0) (3000.0) (3000.0) 
              այդ թվում`       

04   Ընտանիքի անդամներ և զավակներ (2964.4) (2964.4) (2964.4) 
            այդ թվում`       

01 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ (2964.4) (2964.4) (2964.4) 
            այդ թվում`       
  02. Ընտանեկան նպաստ և միանվագ 

դրամական օգնություն (2964.4) (2964.4) (2964.4) 
  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն (2964.4) (2964.4) (2964.4) 
            այդ թվում`        
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ`  ԾԱԽՍԵՐ (2964.4) (2964.4) (2964.4) 
            այդ թվում`       
  ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ (2964.4) (2964.4) (2964.4) 
            այդ  թվում`        
  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (2964.4) (2964.4) (2964.4) 
             այդ թվում`       
  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ 
ՆՊԱՍՏՆԵՐ (ԲՅՈՒՋԵԻՑ)                                            (2964.4) (2964.4) (2964.4) 

             այդ  թվում`        
  - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստ 

բյուջեից (2964.4) (2964.4) (2964.4) 



 

12_0560.doc 

2

  
09  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԱՅԼ ԴԱՍԵՐԻՆ ՉՊԱՏԿԱՆՈՂ) 
(35.60) (35.60) (35.60) 

    այդ թվում`       

  

 02 Սոցիալական պաշտպանությանը 
տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 
(այլ դասերին չպատկանող) 

(35.60) (35.60) (35.60) 

                   այդ թվում`       

      

01. Սոցիալական ապահովության 
առանձին ծրագրերի վճարման հետ 
կապված ծառայություններ (35.60) (35.60) (35.60) 

                  այդ թվում`        
      ԸՆԴԱՄԵՆԸ`  ԾԱԽՍԵՐ (35.60) (35.60) (35.60) 
                  այդ թվում`       
      ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ (35.60) (35.60) (35.60) 
                  այդ թվում`       

      
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (35.60) (35.60) (35.60) 

                  այդ թվում`       
      ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (35.60) (35.60) (35.60) 
                  այդ թվում`       
       - Կապի ծառայություններ (35.60) (35.60) (35.60) 

11   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 
ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 3000.00  3000.00  3000.00  

              այդ թվում`       
 01  ՀՀ կառավարության և համայնքների 

պահուստային ֆոնդ 3000.00  3000.00  3000.00  
              այդ թվում`       
  01 ՀՀ կառավարության պահուստային 

ֆոնդ 3000.00  3000.00  3000.00  
                այդ թվում`       

      
01. ՀՀ կառավարության պահուստային 
ֆոնդ 3000.00  3000.00  3000.00  

      ՀՀ կառավարություն  3000.00  3000.00  3000.00  
 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
               ՂԵԿԱՎԱՐ                      Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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Հավելված N 2 
 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

մայիսի 3-ի N 560 -Ն  որոշման 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

     

Անվանումը Գնման 
ձևը 

Չափի 
միավորը 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված 
են փակագծերում) 

քանակը 
գումարը 

(հազ. 
դրամ) 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

      (35.6) 

Բաժին N 10 Խումբ N 09 Դաս N 02 
Սոցիալական պաշտպանությանը 

տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  
(այլ դասերին չպատկանող) 

 

01. Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի վճարման հետ կապված 
ծառայություններ 

(35.6) 

ՄԱՍ II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ       (35.6) 
Փոստային կապի ծառայություններ ԲԸԱՀ դրամ   (35.6) 

 
 
 
 
 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
               ՂԵԿԱՎԱՐ                      Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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           Հավելված N 3 
         ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

մայիսի 3-ի N 560 -Ն  որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

Չափորոշիչներ 

 Ցուցանիշների փոփոխությունը   
(նվազեցումները նշված են փակագծերում)  

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ  
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն 

ամիս տարի առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

1.1. Ծառայություններ 

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
«Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնություն» ծրագրի իրականացման ապահովում 
  
Նկարագրությունը 
Ընտանեկան նպաստների բազայի շահագործում և սպասարկում, նպաստների տվյալների վերաբերյալ տարբեր տեղեկատվության 
տրամադրում, ծրագրի իրականացման ուղեկցման ծախսերի իրականացում, նպաստների վճարման ծառայությունների ձեռքբերում, 
ինչպես նաև համապատասխան ձևերի ու ձևաթղթերի տպագրում  

1011 ԱԾ01 

Քանակական 

Ընտանեկան նպաստի տվյալների սպասարկվող 
բազա 

        x x x x 

Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական 
օգնություն ստացող քաղաքացիների թիվը, որոնց 
մատուցվում է փոստային ծառայություններ  

        x x x x 

Նպաստների  նշանակման համար անհրաժեշտ 
ձևաթղթերի քանակը 

        x x x x 

Որակական  Մշակված չէ         x x x x 
Ժամկետայնության Մշակված չէ         x x x x 
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) x x x x 0.0 (35.6) (35.6) (35.6) 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1011 Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  
Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացում 
1.2. Տրանսֆերտներ 

Ծրագրային դասիչը 
Տրանսֆերտի անվանումը  
Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն  
  
Նկարագրությունը 
Ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված անապահով ճանաչված ընտանիքներին նպաստի և միանվագ օգնության 
տրամադրում  

1011 
  

ԾՏ01 
  

Շահառուների քանակը Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական 
օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը 0  (8) (8) (8) x x x x 

Գումարը (հազ. դրամ)   x x x x 0.0  (2964.4) (2964.4) (2964.4) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը 
      ամիսը 

մեկ 
անգամ 

x x x x 

Շահառուների ընտրության չափանիշները                 
Նպաստ ստանալու իրավունք տվող անապահովության սահմանային  միավորից բարձր միավոր ունենալը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը   
1011 Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  
Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացում 

 

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ            Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


