
Հավելված N 2 
                        ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                   նոյեմբերի 18-ի N 1885  - Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3 ԵՎ  4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

            (հազ. դրամ) 

Գործառական 
դասիչը 

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, 
խմբերի և դասերի, բյուջետային ծրագրերի միջոցառումների, 

բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում)  
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     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 0.00 
     այդ թվում՝  

10     ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  0.00 
     այդ թվում՝   
 05      Գործազրկություն 0.00 
     այդ թվում՝  
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  01     Գործազրկություն 0.00 

     այդ թվում՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

 

   1088   Զբաղվածության ծրագիր 0.00 

     այդ թվում՝  

    11001 

Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես 
նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին վեց ամիս 
մնացած աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական 
ուսուցման կազմակերպում 

(19,436.25) 

     այդ թվում՝ ըստ կատարողների   

     ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական ծառայություն  

(19,436.25) 

     այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (19,436.25) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (19,436.25) 
      ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (19,436.25) 
      Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում (19,436.25) 
       - Մասնագիտական ծառայություններ (19,436.25) 

    12008 

 Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող, 
ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին վեց 
ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց կրթաթոշակի 
տրամադրում 

(25,632.72) 

     այդ թվում՝ ըստ կատարողների   

     
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական ծառայություն  (25,632.72) 

     
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  
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      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (25,632.72) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (25,632.72) 
       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (25,632.72) 

     Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 
նպաստներ (բյուջեից) (25,632.72) 

       - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից (25,632.72) 

    12009 

Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող 
անձանց, երեխայի մինչև երկու տարին լրանալն աշխատանքի 
վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն աշխատանքին 
զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում 

45,068.97 

     այդ թվում՝ ըստ կատարողների   

     ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական ծառայություն  45,068.97 

     այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 45,068.97 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 45,068.97 
       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 45,068.97 

     Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 
նպաստներ (բյուջեից) 

45,068.97 

       - Այլ նպաստներ բյուջեից 45,068.97 
 09     Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 0.00 
     այդ թվում՝  
  01    Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 0.00 

     այդ թվում՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

 



 4

   1117   Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պետական 
քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ 

0.00 

     այդ թվում՝  

    11002 Սոցիալական պաշտպանության առանձին  ծրագրերի 
իրականացման ապահովում (12,587.10) 

     այդ թվում՝ ըստ կատարողների   

     ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական ծառայություն  (12,587.10) 

     
այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ  

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (12,587.10) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (12,587.10) 
      ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (12,587.10) 
      Շարունակական ծախսեր (8,852.40) 
       - Կապի ծառայություններ (852.40) 
      - Ապահովագրական ծախսեր 200.00 
      - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն  (8,200.00) 
      Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր (5,181.70) 
      - Ներքին գործուղումներ (5,181.70) 
      Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (10,302.00) 
      - Համակարգչային ծառայություններ (240.00) 
      - Տեղեկատվական ծառայություններ (244.00) 
       - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (9,818.00) 
      Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր) 860.00 
      - Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 860.00 
      Նյութեր (ապրանքներ) 10,889.00 
      - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 2,018.00 
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      - Տրանսպորտային նյութեր 4,374.00 
      - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 4,497.00 

    31001 Միասնական սոցիալական ծառայության  տեխնիկական 
հագեցվածության ապահովում  

12,587.10 

     այդ թվում՝ ըստ կատարողների   

     
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական ծառայություն  12,587.10 

     այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 12,587.10 
      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 12,587.10 
      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 5,300.00 
      ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 5,300.00 
      - Վարչական սարքավորումներ 5,300.00 
     ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 7,287.10 
      - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 7,287.10 

11     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 0.00 
     այդ թվում՝  
 01    ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 0.00 
     այդ թվում՝  
  01   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0.00 
     այդ թվում՝ ՀՀ կառավարություն 0.00 
   1139  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0.00 
     այդ թվում՝  
    11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 12,587.10 
     այդ թվում՝ ըստ կատարողների   
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     ՀՀ կառավարություն 12,587.10 

     այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 12,587.10 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 12,587.10 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 12,587.10 
      - Պահուստային միջոցներ 12,587.10 
    11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (12,587.10) 
     այդ թվում՝ ըստ կատարողների   
     ՀՀ կառավարություն (12,587.10) 

     այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (12,587.10) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (12,587.10) 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (12,587.10) 

      - Պահուստային միջոցներ (12,587.10) 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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