
Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                            փետրվարի 22-ի N 223-Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
NN 9.1.54, 9.1.20 ԵՎ 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

      
ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 

 
ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1205 Սոցիալական ապահովություն  
    
Ծրագրի միջոցառումները   

      
 Ծրագրի դասիչը`  1205       Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով)         
 Միջոցառման դասիչը`  11006 առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ  ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը`  Աջակցություն մարզերի սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 

        

 Նկարագրությունը`   Շիրակի մարզում հաշվառված, ընտանիքների 
անապահովության գնահատման համակարգում  
20.00-ից բարձր անապահովության միավոր  ունեցող, 
տնակներում կամ ոչ հիմնական շինություններում 
բնակվող ընտանիքներին  սոցիալական աջակցության 
տրամադրում 
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 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում          
 Շահառուների ընտրության չափանիշները  ՀՀ կառավարության 2021 թ․ փետրվարի 11-ի  N 171-Լ 

որոշման պահանջներին համապատասխան 
        

 Արդյունքի չափորոշիչներ          
Աջակցություն ստացող  շահառուների  թվաքանակ  1,500 1,500 1,500 1,500 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  45,840.0 45,840.0 45,840.0 45,840.0 

      
ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայություն 

 
ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   

   
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  

 
   

1011  Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն  
 

   
 Ծրագրի միջոցառումները       
 

     
 Ծրագրի դասիչը`   1011     Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը`   12001   առաջին 

եռամսյակ  
 առաջին 

կիսամյակ  
 ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը`   Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն 
ուղղված նպաստներ  

        

 Նկարագրությունը`   Ընտանիքների անապահովության գնահատման 
համակարգում հաշվառված, անապահով ճանաչված 
ընտանիքներին նպաստի, սոցիալական նպաստի և 
հրատապ օգնության տրամադրում  

 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրության չափանիշները  Ընտանիքների անապահովության գնահատման 

համակարգում հաշվառված ընտանիք՝ ընտանիքի 
անապահովության միավորի հիման վրա  
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 Արդյունքի չափորոշիչներ  
 Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ ստացող ընտանիքների թիվ, 
հատ, այդ թվում  (122.0) (122.0) (122.0) (122.0) 
 ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների թիվ, ընտանիք  (122.0) (122.0) (122.0) (122.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (45,840.0) (45,840.0) (45,840.0) (45,840.0) 

 
     

 ՀՀ կառավարություն  
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  

    

 1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
    

 Ծրագրի միջոցառումները  
        
 Ծրագրի դասիչը`   1139        Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով,  
իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում)      

 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          
    Արդյունքի չափորոշիչներ          

 Արդյունքի չափորոշիչներ          
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  45,840.0 45,840.0 45,840.0 45,840.0 
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 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          
    Արդյունքի չափորոշիչներ          

 Արդյունքի չափորոշիչներ          
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (45,840.0) (45,840.0) (45,840.0) (45,840.0) 
 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
       ՂԵԿԱՎԱՐ                                                             Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
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