
Հավելված N 2 
                         ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                     նոյեմբերի 29-ի N 1950 - Ն որոշման 
 

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

            (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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տարի 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 0.0  
      այդ թվում`   

10      ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 3,356,900.0 
      այդ թվում`   
 04     Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 812,200.0 
      այդ թվում`   
  01    Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 812,200.0 
      այդ թվում`   
      ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 812,200.0 
   1082   Սոցիալական աջակցություն անաշխատունակության դեպքում 812,200.0 
      այդ թվում` 812,200.0 
    12002  Մայրության նպաստ 812,200.0 



 2

      այդ թվում` ըստ կատարողների   

      ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական 
սոցիալական ծառայություն 812,200.0 

      այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 812,200.0 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 812,200.0 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 812,200.0 
      ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 812,200.0 

     
 Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ 
(բյուջեից) 812,200.0 

      - Մայրության նպաստներ բյուջեից 812,200.0 
 09     Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 2,544,700.0 
      այդ թվում`   

  02    Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 
(այլ դասերին չպատկանող) 2,544,700.0 

      այդ թվում`   
      ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 2,544,700.0 
   1082   Սոցիալական աջակցություն անաշխատունակության դեպքում  2,544,700.0 
      այդ թվում`   
    12001  Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում նպաստ 2,544,700.0 
      այդ թվում` ըստ կատարողների   

      ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական 
սոցիալական ծառայություն 2,544,700.0 

      այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 2,544,700.0 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 2,544,700.0 
      ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 2,544,700.0 
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      Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ 
(բյուջեից) 2,544,700.0 

      - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից 2,544,700.0 
01      ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (3,356,900.0) 
      այդ թվում`   
 07     Պետական պարտքի գծով գործառնություններ (3,356,900.0) 
      այդ թվում`   
  01    Պետական պարտքի գծով գործառնություններ (3,356,900.0) 
      այդ թվում`   
   1006   Պետական պարտքի կառավարում (3,356,900.0) 
      այդ թվում` ըստ կատարողների   
    13001  Կառավարության պարտքի սպասարկում (3,356,900.0) 
      այդ թվում` ըստ կատարողների   
      ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (3,356,900.0) 

      այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ (3,356,900.0) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (3,356,900.0) 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (3,356,900.0) 
      ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (3,356,900.0) 
      - Ներքին տոկոսավճարներ (3,356,900.0) 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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