
     Հավելված N 1 
                            ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 22-ի N 1467-Ն որոշման 
 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
OՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 
 ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

      (հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված 

են դրական նշանով, 
իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 
ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 

  

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  
    ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 0.0  0.0  

1160    Ծրագրի անվանումը (255,650.0) (55,650.0) 
     Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն     
     Ծրագրի նպատակը     
     Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնական պահանջմունքների և սոցիա-

լական կարիքների բավարարում և սոցիալական ներառում հասարակություն 
    

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
     Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող սոցիալական ծառա-

յությունների հասցեականության և արդյունավետության բարձրացում 
    

 Ծրագրի միջոցառումներ     
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  12001  Միջոցառման անվանումը (255,650.0) (55,650.0) 
     Պետական հավաստագրերով աջակցող միջոցների տրամադրում     
     Միջոցառման նկարագրությունը     
      Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և այլ սոցիալական խմբերի աջակցող 

միջոցների տրամադրում պետական հավաստագրերի միջոցով 
    

     Միջոցառման տեսակը     
     Տրանսֆերտների տրամադրում     

1068    Ծրագրի անվանումը 200,000.0  0.0  
 Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում     
 Ծրագրի նպատակը     
 Խթանել ժողովրդագրական վիճակի բարելավումը     
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
 Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում և բազմազավակության աճ     

 Ծրագրի միջոցառումներ     
  12003  Միջոցառման անվանումը 200,000.0 0.0  

 Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման աջակցություն     
 Միջոցառման նկարագրությունը     
 Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման 
աջակցության տրամադրում 

    

 Միջոցառման տեսակը     
Տրանսֆերտների տրամադրում     

1205    Ծրագրի անվանումը 55,650.0  55,650.0  
     Սոցիալական ապահովություն     
     Ծրագրի նպատակը     
     Սոցիալական ապահովության իրավունքի իրականացման ապահովում     
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը     
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     Սոցիալական ապահովության իրավունքի իրականացում     
 Ծրագրի միջոցառումներ     

  12030  Միջոցառման անվանումը 55,650.0  55,650.0  
 Աջակցություն պայթյունի հետևանքով զոհերի (այդ թվում՝ գտնվելու վայրը 
անհայտ անձի) ընտանիքներին և վիրավորում (խեղում, վնասվածք) ստացած 
անձանց     
 Միջոցառման նկարագրությունը     
2022 թվականի օգոստոսի 14-ին «Երևանի պահածոների գործարան» ՓԲԸ-ում 
տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի (այդ թվում՝ գտնվելու վայրը 
անհայտ անձի) ընտանիքներին և վիրավորում (խեղում, վնասվածք) 
ստացած անձանց սոցիալական աջակցության     
 Միջոցառման տեսակը     
 Տրանսֆերտների տրամադրում     

1139   Ծրագրի անվանումը 0 0 
    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     

 Ծրագրի նպատակը 
Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման ապահովում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունավետության և 
թափանցիկության ապահովում 
Ծրագրի միջոցառումներ 

11001  Միջոցառման անվանումը 55,650.0  55,650.0  
  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     

 Միջոցառման նկարագրությունը 
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ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսա-
վորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև 
բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման 
ապահովում 
 Միջոցառման տեսակը 
Ծառայությունների մատուցում 

11001  Միջոցառման անվանումը (55,650.0) (55,650.0) 
  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     

 Միջոցառման նկարագրությունը 
ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսա-
վորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև 
բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման 
ապահովում 
 Միջոցառման տեսակը 
Ծառայությունների մատուցում 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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