
14_1329 

           Հավելված N 1 
       ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                          նոյեմբերի 13-ի N  1329    -  Ն  որոշման 

 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱ-
ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013  ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

   
 
   

                                                                                                                        (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 նվա-
զեցումները` փակագծերում) 
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տարի 

 
      ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ 0.0  
       այդ թվում`   

10     ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                                          (14600.0) 
      այդ թվում`   
 04   Ընտանիքի անդամներ և զավակներ (14426.9) 
      այդ թվում`   
  01 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ (14426.9) 
    այդ թվում`   
   02. Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն 

ուղղված նպաստներ (14426.9)    

   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն (14426.9) 

      այդ թվում`   
     Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից (14426.9) 

 09 
  

Սոցիալական պաշտպանության (այլ դասերին 
չպատկանող) (173.1) 

      այդ թվում`   

 
  

02 Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող 
օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին 
չպատկանող) (173.1) 

 
    

20. Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն 
ուղղված  նպաստների վճարման հետ կապված 
ծառայություններ (173.1) 

 
    

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն (173.1) 

      այդ թվում`   
     Կապի ծառայություններ (173.1) 

11 
    

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 14600.0  

       այդ թվում`   
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  01   ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 14600.0  
       այդ թվում`   
    01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 14600.0  
       այդ թվում`   
      01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 14600.0  
        ՀՀ կառավարություն  14600.0  

 
 
 
 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

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

                      նոյեմբերի 13-ի   N  1329    -  Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծում) 
ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ  
 ֆինանսական 
ցուցանիշներ  

տարի տարի 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման 
արդյունքների ցուցանիշները 
 1.1. Ծառայություններ   

Ծրագրային դասիչը 
Անվանումը 
Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված  նպաստի ծրագրի իրականացման ապահովում 
  
Նկարագրությունը 
Ընտանեկան նպաստների իրականացման ուղեկցման ծախսերի իրականացում, նպաստների վճարման 
ծառայությունների ձեռքբերում, ինչպես նաև համապատասխան ձևերի ու ձևաթղթերի տպագրում   

1011 ԱԾ01 

Քանակական Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող 
քաղաքացիների թիվը, որոնց մատուցվում է փոստային ծառայություններ (42) 

  
Որակական Մշակված չէ X   
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (173.1) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1011 Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության ծրագիր  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  
Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացում  
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Գնումների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություններ  

1.2.Տրանսֆերտներ 
Ծրագրային դասիչը Անվանումը 

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 
  
Նկարագրությունը 
Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, ընդգրկված, անապահով ճանաչված 
ընտանիքներին նպաստի և միանվագ օգնության տրամադրում  

1011 ԾՏ01 

Շահառուների քանակը 
  

Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 
ստացող ընտանիքների թիվը (42)   

Գումարը (հազ. դրամ)  x (14426.9) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը      
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 բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 

Ծրագրային դասիչը Ներդրման անվանումը 
Ներդրումներ «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ում 
  
Նկարագրությունը 
«Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի կաթսայատան ջեռուցման կաթսաների  
2 գազայրիչի և լվացքատան համար 2 լվացքի մեքենայի (40-50 կգ հզորությամբ) ձեռքբերում  

1032 ԵԿ01 

Ծախսը (հազ.դրամ)  x 14600.0 
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը    
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» 
ՊՈԱԿ      
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`      
Քանակական, որակական և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա 

Ներդրումը կնպաստի տարեցների խնամքի պայմանների բարելավմանը, տարեցների տուն-ինտերնատների կողմից 
մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը:   

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

Մշակված չէ 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1032 Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց խնամքի ծառայություններ  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց արժանավայել կյանքի ապահովում 

 
 
 
 

    
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 3 
          ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 

                        նոյեմբերի 13-ի   N 1329    -  Ն որոշման 
  
 

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

 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

 

Ծրագրային դասիչը 

Գործառական դասիչը 
(բաժինը/խումբը/դասը) Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 

ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե                

(հազ. դրամ) 

ծրագիրը միջոցառումը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում, իսկ ավելա-
ցումները` դրական նշանով) 

1011     ԾՐԱԳԻՐ   

 

 
  

 
 

  
  

 
 

  
  

  
 

  
  

 
 

  
   

 
 

Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության 
ծրագիր 

(14,600.0) 

Ծրագրի նկարագրությունը 
Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի 
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացում 
Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ 

ԱԾ01 10.09.02.20 Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված  
նպաստի իրականացման ապահովում 

(173.1) 
  
  

  
  

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը 
Ընտանեկան նպաստների իրականացման ուղեկցման 
ծախսերի իրականացում, նպաստների վճարման 
ծառայությունների ձեռքբերում, ինչպես նաև 
համապատասխան ձևերի  ու ձևաթղթերի տպագրում 
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Ծառայություն մատուցողի անվանումը 
Գնումների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություններ 

  

Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ 

ԾՏ01 10.04.01.02 Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված 
նպաստներ 

(14,426.9) 
  
  

  
  

Ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը 
Ընտանիքների անապահովության գնահատման 
համակարգում հաշվառված, ընդգրկված, անապահով 
ճանաչված ընտանիքներին նպաստի և միանվագ 
օգնության տրամադրում 

1032     ԾՐԱԳԻՐ   

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի 
անձանց խնամքի ծառայություններ 

14,600.0  

Ծրագրի նկարագրությունը 
Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի 
անձանց շուրջօրյա խնամք, տնային պայմաններում 
միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում, 
անօթևան անձանց ժամանակավոր օթևանի 
տրամադրում, հոգեկան հիվանդների ցերեկային 
խնամքի և սոցիալական այլ աջակցություն 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Խնամքի կարիք ունեցող 18 տարեկանից բարձր տարիքի 
անձանց արժանավայել կյանքի ապահովում 
Պետական կազմակերպություններում ներդրումներ   

ԵԿ01   Ներդրումներ «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական  
տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ում 14,600.0  
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Ներդրման նկարագրությունը 
 «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» 
ՊՈԱԿ-ի կաթսայատան ջեռուցման կաթսաների  
2 գազայրիչի և լվացքատան համար 2 լվացքի մեքենայի 
(40-50 կգ հզորությամբ) ձեռքբերում 

 
Կազմակերպության անվանումը, որտեղ կատարվում է 
ներդրումը 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական 
տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ 

 

 
 

   
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 4 
          ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 

                    նոյեմբերի 13-ի   N  1329      -  Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
 
 

Կոդը Անվանումը Գնման 
ձևը 

Չափի 
միավորը 

Միավորի  
գինը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում)   

քանակը գումարը      
(հազ. դրամ) 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (173.1) 
Բաժին N 10, խումբ N 09, դաս N 02  Սոցիալական պաշտպանությանը 

տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  
(այլ դասերին չպատկանող) 

(173.1) 

4. Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված  նպաստների վճարման հետ կապված 
ծառայություններ 

(173.1) 

ՄԱՍ 111. Ծառայություններ (173.1) 
64121100-1 Փոստի առաքման ծառայություններ ԲԸԱՀ դրամ     (173.1) 

 
   
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

              ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                              Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 


