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         Հավելված N 1 
      ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                               նոյեմբերի 6-ի N 1246 -  Ն  որոշման 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի  
N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.17  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ  

 
 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  

ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

տարի տարի 
 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական 
կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
1.2. Տրանսֆերտներ 
 

Ծրագրային  
դասիչը 

Անվանումը 
Աջակցություն հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ ունեցած քաղաքացիների  
ընտանիքներին 
 

Նկարագրությունը 
Հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ ունեցած քաղաքացիների գերեզմանի 
բարեկարգման, մահարձանի և հուշատախտակի պատրաստման և տեղադրման համար 

1069 ԾՏ05 

Շահառուների քանակը Տրանսֆերտ ստացող անձանց քանակը 
մշակված չէ    

Գումարը (հազ. դրամ)   X 2,277.41 
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Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը միանվագ   
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1910-Ն որոշում 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Աջակցություն հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ ունեցած քաղաքացիների գերեզմանի բարեկարգմանը, 
մահարձանի և հուշատախտակի պատրաստմանն ու տեղադրմանը 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Մշակված չէ 

 
 

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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        Հավելված N 2 
    ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                               նոյեմբերի 6-ի N 1246 -  Ն  որոշման 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի 
       N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ  

 
 

     
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը  

     
     

Ծրագրային  
դասիչը  Գործառական դասիչը 

(բաժինը/խումբը /դասը) 
  

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 

ՀՀ 2014 
թվականի 
պետական 

բյուջե                 
(հազ. դրամ) 

ծրագիրը միջոցառումը 

1069    ԾՐԱԳԻՐ   
      Աջակցություն հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ 

ծառայություններ ունեցած քաղաքացիների  ընտանիքներին 

2,277.4 

Ծրագրի նկարագրությունը 
Հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ ունեցած քաղա-
քացիների գերեզմանի բարեկարգում, մահարձանի և հուշատախտակի պատրաստում 
և տեղադրում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ ունեցած 
քաղաքացիների բարեկարգված գերեզման և մահարձան 
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Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ 
Աջակցություն հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ 
ունեցած քաղաքացիների գերեզմանի բարեկարգում, մահարձանի և հուշատախտակի 
պատրաստման  և տեղադրման համար  

  ԾՏ05   Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
Հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ ունեցած 
քաղաքացիների գերեզմանի բարեկարգում, մահարձանի և հուշատախտակի 
պատրաստում և տեղադրում 

2,277.4 

 

 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 


