Հավելված
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
դեկտեմբերի 12-ի N 1445 -Ն որոշման

Ձև N 1
ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
(01 ______ 20__ թ. – 01 ______ 20__թ. ժամանակահատվածի համար)
NN
ը/կ

Տեղեկատվության անվանումը

1.

Պայմանագրի հիման վրա նշված ժամանակահատվածում ստացված
սոցիալական փաթեթի գումարները

2.

Պայմանագրի հիման վրա բացված սոցիալական փաթեթի հաշիվների
քանակը

3.

Նշված ժամանակահատվածում սոցիալական փաթեթի հաշիվների
միջոցներից ծախսված (փոխանցված) ընդհանուր գումարը
այդ թվում`

Ծախսը

Քանակը/թիվը

X

X

X
X

X

X

X

3.1. ուսման վճար
3.2. հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում
3.3. հանգստի ապահովում ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում
3.4. առողջության ապահովագրություն
3.5 առողջապահական փաթեթ
4.

Սոցիալական փաթեթի հաշվի հիման վրա տրամադրվող վարկերի
մասին տեղեկատվություն
այդ թվում`

4.1. օգտագործված (տրամադրված) վարկերի/վարկային գծերի քանակը

X

4.2. օգտագործված (տրամադրված) վարկերի/վարկային գծերի ընդհանուր
ծավալը
5.

սոցիալական փաթեթի հաշիվների քանակը, որտեղ ընդհանրապես
սոցիալական փաթեթի գումարների փոխանցումներ չեն եղել
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X

X

2

6.

սոցիալական փաթեթի հաշիվների քանակը, որոնցից սոցիալական
փաթեթի ծառայությունների ձեռքբերման համար ընդհանրապես
փոխանցումներ չեն եղել

X

Աղյուսակի 3-րդ և 4-րդ սյունակների «X» նշանով վանդակները չեն լրացվում:
Ձև N 2
ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
(01 ______ 20__ թ. – 01 ______ 20__թ. ժամանակահատվածի համար)
NN
ը/կ

Տեղեկատվության անվանումը

1.

Պայմանագրի հիման վրա նշված ժամանակահատվածում ստացված
սոցիալական փաթեթի գումարները

2.

Պայմանագրի հիման վրա բացված սոցիալական փաթեթի հաշիվների
քանակը

3.

Հաշվետու ժամանակահատվածում սոցիալական փաթեթի հաշիվների
միջոցներից ծախսված (փոխանցված) ընդհանուր գումարը
այդ թվում`

Ծախսը Քանակը/թիվը

X

X

X
X

X

X

X

3.1. ուսման վճար
այդ թվում`
3.1.1. ________(անվանում)____________ ուսումնական հաստատությանը
փոխանցված ընդհանուր գումարը
3.1.2. ________(անվանում)____________ ուսումնական հաստատությանը
գումար փոխանցած քաղաքացիների թիվը

X

X

3.2. հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում
այդ թվում`

X

3.2.1. ________(անվանում)____________ հիպոթեքային ընկերությանը
փոխանցված ընդհանուր գումարը
3.2.2. ________(անվանում)____________ հիպոթեքային ընկերությանը գումար
փոխանցող քաղաքացիների թիվը

X
X

X

3.3. հանգստի ապահովում ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում
այդ թվում`
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X

X

3

3.3.1. ________(անվանում)____________ զբոսաշրջային օպերատորներին
փոխանցված ընդհանուր գումարը
3.3.2. ________(անվանում)____________ զբոսաշրջային օպերատորներին
գումար փոխանցող քաղաքացիների թիվը

X

X

3.4. առողջության ապահովագրություն
X

այդ թվում`
3.4.1. ________(անվանում)____________ ապահովագրական ընկերությանը
փոխանցված ընդհանուր գումարը
3.4.2. ________(անվանում)___________ ապահովագրական ընկերությանը
գումար փոխանցող քաղաքացիների թիվը

X
X

X

3.5. առողջապահական փաթեթ
այդ թվում`

X

3.5.1. ________(անվանում)____________ Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության արտաբյուջետային հաշվին
փոխանցված ընդհանուր գումարը
3.5.2. ________(անվանում)___________ Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության արտաբյուջետային հաշվին
գումար փոխանցող քաղաքացիների թիվը
4.

Սոցիալական փաթեթի հաշվի հիման վրա տրամադրվող վարկերի
մասին տեղեկատվություն

X

X

X

X

X

այդ թվում`
4.1. օգտագործված (տրամադրված) վարկերի/վարկային գծերի քանակը

X

4.2. օգտագործված (տրամադրված) վարկերի/վարկային գծերի ընդհանուր
ծավալը
5.

X

սոցիալական փաթեթի հաշիվների քանակը, որտեղ ընդհանրապես
սոցիալական փաթեթի գումարների փոխանցումներ չեն եղել

X

6. սոցիալական փաթեթի հաշիվների քանակը, որոնցից սոցիալական
փաթեթի ծառայությունների ձեռքբերման համար ընդհանրապես
փոխանցումներ չեն եղել

X

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ
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Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

