
       Հավելված N 6 
                              ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                       հունիսի 23-ի N   934   - Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 9․15  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 
 

ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
     

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
     
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    Աղյուսակ N 9.15 

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

 Ծրագրի միջոցառումները       
     
 Ծրագրի դասիչը  1117  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը  11001  առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը  Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի 
պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի 
համակարգման և մոնիթորինգի ծառայություններ  
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 Նկարագրությունը  Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի 
պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի 
համակարգման և մոնիթորինգի ծառայություններ  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ        
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,095.0  1,095.0  1,095.0  
     
 Ծրագրի դասիչը  1117  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են փակագծում) 

 Միջոցառման դասիչը  11003  առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը  Հանրային իրազեկման միջոցառումների 
իրականացում  

      

 Նկարագրությունը  Սոց. պաշտպ. ոլորտի վերաբերյալ տեսահոլովակ-
ների պատրաստում, ԶԼՄ-ներով իրադարձային 
աշխատանքների լուսաբանում, բուկլետների և 
գրքույկների տպագրում և տարածում (այդ թվում` 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարի, տրամադրվող սոցիա-
լական աջակցության, զբաղվածության և այլ հարցեր)  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ        
 Հեռուստահաղորդումների տևողություն, րոպե  (67.0) (67.0) (67.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (1,500.0) (1,500.0) (1,500.0) 
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 Ծրագրի դասիչը  1117  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը 31004 առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության կարողությունների զարգացում և 
տեխնիկական հագեցվածության ապահովում 

      

 Նկարագրությունը  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության գործունեության համար 
անհրաժեշտ վարչական սարքավորումների 
ձեռքբերում և տեղադրում 

 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն  

Արդյունքի չափորոշիչներ  
 Համակարգչային սարքավորումների քանակ, հատ  2.0  2.0  2.0  
 Այլ սարքավորումների քանակ, հատ  0.0  0.0  0.0  
Վարչական սարքավորումների քանակ, հատ 1.0  1.0  1.0  
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  9,000.0  9,000.0  9,000.0  

        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը        
 1032   Խնամքի ծառայություններ 18 տարեկանից բարձր 

տարիքի անձանց  
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 Ծրագրի դասիչը 1032 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 11012 առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը  Շենքային պայմանների բարելավման նպատակով 
շինարարական նյութերի ձեռքբերում 

      

 Նկարագրությունը  Շենքային պայմանների բարելավման նպատակով 
շինարարական նյութերի ձեռքբերում 

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում 
 Ակտիվն օգտագործող կազմակեր-
պության (կազմակերպությունների) 
անվանումը (անվանումները) 

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ        
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  932.0 932.0 932.0 

        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը     

1141 
 Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին 
աջակցություն  

   

        
 Ծրագրի դասիչը  1141  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են  փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  12002  առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս  տարի 

 Միջոցառման անվանումը  Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված և 
հաստատություն մուտքը կանխարգելված երեխաների 
ընտանիքների բնաիրային օգնության փաթեթի 
տրամադրում 

      



 5

 Նկարագրությունը  Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության 
սոցիալական պաշտպանության հաստատություն-
ներում խնամվող երեխաներին կենսաբանական 
ընտանիքներ վերադարձնելու հետ կապված` 
ընտանիքներին բնաիրային օգնության փաթեթի 
տրամադրում  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 Երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու համար 
ընտանիքների պայմանական բարենպաստ լինելը  
(ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական, բնակարանային-
կենցաղային պայմանները և բարոյահոգեբանական 
մթնոլորտը)  

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
 Շահառուների թվաքանակը, մարդ  (30.0) (30.0) (30.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (9,527.0) (9,527.0) (9,527.0) 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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