
Հավելված N 5 
                        ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                     նոյեմբերի 18-ի N  1885  - Ն որոշման 
 
 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.16 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
    

Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

1088  Զբաղվածության ծրագիր 
    
Ծրագրի միջոցառումները   
    

Ծրագրի դասիչը 1088 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են  
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը 11001 

տարի 
Միջոցառման անվանումը 

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

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

Միջոցառման տեսակը   Ծառայությունների մատուցում 
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություն  

Արդյունքային չափորոշիչներ 
 Ծրագրերում ընդգրկվածների թիվ, մարդ, այդ թվում՝ (213) 
կին  (213) 
 տղամարդ  0 
 մասնագիտական ուսուցում անցած հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվ, մարդ  (8) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ (19,436.25) 

 

Ծրագրի դասիչը 1088 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են  
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը 12008 

տարի 

Միջոցառման անվանումը 

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

Նկարագրությունը 

 Մասնագիտական ուսուցման  դասընթացներին 
մասնակցող  գործազուրկների,  աշխատանքից ազատման 
ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը 
կրելու ավարտին վեց ամիս մնացած աշխատանք փնտրող 
անձանց կրթաթոշակի տրամադրում ուսուցման ամբողջ 
ընթացքում 
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Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում 

Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

  Զբաղվածության տարածքային կենտրոններում 
հաշվառված գործազուրկի կարգավիճակ ստացած 
անձինք   

Արդյունքային չափորոշիչներ 
 Ծրագրերում ընդգրկվածների թիվ, մարդ, այդ թվում՝ (213) 
կին  (213) 
 տղամարդ  0 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը  (8) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ (25,632.72) 

Ծրագրի դասիչը 1088 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Միջոցառման դասիչը 12009 

տարի 

Միջոցառման անվանումը 

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

Նկարագրությունը 

Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակ. 
գտնվող անձանց մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն 
աշխ. վերադառնալու նպատակով  երեխայի խնամքի 
կազմակերպում դայակի կամ վճարովի հիմունքներով 
գործող նախադպ. հաստատութ. միջոցով՝ ապահովելով 
կանանց աշխ. ներուժի օգտագործ. 

Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում 
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Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

  Զբաղվածության տարածքային կենտրոններում 
հաշվառված, մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի 
արձակուրդում գտնվող` աշխատանք փնտրող անձինք, 
ովքեր մինչև երեխայի երկու տարին լրանալը 
վերադառնում են աշխատանքի  

Արդյունքային չափորոշիչներ 

  Շահառուների թիվ, մարդ  119 
կին  119 
 տղամարդ   
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ 45,068.97 
     
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

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

   
Ծրագրի միջոցառումները  
   

Ծրագրի դասիչը 1117 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են  
փակագծերում) 

Միջոցառման դասիչը 11002 

տարի 
Միջոցառման անվանումը Սոցիալական պաշտպանության առանձին  ծրագրերի 

իրականացման ապահովում  

Նկարագրությունը Պետական կենսաթոշակային ապահովության 
բնագավառում քաղաքականության իրականացում  

Միջոցառման տեսակը Ծառայությունների մատուցում  
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 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության միասնական սոցիալական 
ծառայություն  

Արդյունքային չափորոշիչներ 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ (12,587.10) 

 

Ծրագրի դասիչը 1117 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Միջոցառման դասիչը 31001 

տարի 

Միջոցառման անվանումը Միասնական սոցիալական ծառայության  
տեխնիկական հագեցվածության ապահովում  

Նկարագրությունը 
Միասնական սոցիալական ծառայության  
կարողությունների զարգացում և տեխնիկական 
հագեցվածության ապահովում 

Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 Ակտիվն օգտագործող կազմակեր-
պության անվանումը  

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության միասնական սոցիալական 
ծառայություն 

Արդյունքային չափորոշիչներ 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ 12,587.10 
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 
1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
   
Ծրագրի միջոցառումները  
   

 



 6

 
 
 
 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 
N 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հայաստանի Հանրապետության  կառավարություն 

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Ծրագրի դասիչը 1139 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Միջոցառման դասիչը 11001 

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  
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 ՀՀ կառավարություն  

Արդյունքային չափորոշիչներ 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ 12,587.10 
   

Ծրագրի դասիչը 1139 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են  
փակագծերում) 
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Միջոցառման դասիչը 11001 

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  
Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  ՀՀ կառավարություն  

Արդյունքային չափորոշիչներ 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ (12,587.10) 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

         ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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