
    Հավելված N 4 
                             ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                           սեպտեմբերի 22-ի N 1467-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.1.16, 9.1.20 ԵՎ 9.1.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ  

 
Աղյուսակ N 9.1.16 

 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

 
ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 

    

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
1068  Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում      
        
 Ծրագրի միջոցառումները        
        
 Ծրագրի դասիչը   1068  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                          

(ավելացումները նշված են  
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  12003  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման 

աջակցություն  
    

 Նկարագրությունը  Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման 
աջակցության տրամադրում  
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 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

Երեխա ունեցող ընտանիքներ, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել 
բնակարան, կանխավճարի ապահովագրության ձեռքբերում 
երիտասարդ ընտանիքների համար, երեխայի ծննդով 
պայմանավորված հիփոթեքային վարկ մարող ընտանիքներ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)     200,000.0  0.0  
        
        
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը     
1160  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն     
        
Ծրագրի միջոցառումները       
        
 Ծրագրի դասիչը  1160  Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  12001  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Պետական հավաստագրերով աջակցող միջոցների 

տրամադրում  
    

 Նկարագրությունը   Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և այլ սոցիալական 
խմբերի աջակցող միջոցների տրամադրում պետական 
հավաստագրերի միջոցով  

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      
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 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 ՀՀ կառավարության 10.09.2015 թ. N 1035-Ն որոշմամբ 
սահմանված խմբեր և ժամկետներ  

    

  Արդյունքի չափորոշիչներ     
  Պետական հավաստագրով տրամադրված աջակցող միջոցների թիվ, հատ  (89) (89) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (255,650.0) (55,650.0) 
      

Աղյուսակ N 9.1.20 
        

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայություն 
  

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
1205  Սոցիալական ապահովություն      
Ծրագրի միջոցառումներ     
        
 Ծրագրի դասիչը  1205  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                          

(ավելացումները նշված են  
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 12030 ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը  Աջակցություն պայթյունի հետևանքով զոհերի (այդ թվում՝ 
գտնվելու վայրը անհայտ անձի) ընտանիքներին և վիրավորում 
(խեղում, վնասվածք) ստացած անձանց   

 Նկարագրությունը 2022 թվականի օգոստոսի 14-ին «Երևանի պահածոների 
գործարան» ՓԲԸ-ում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 
զոհերի (այդ թվում՝ գտնվելու վայրը անհայտ անձի)     
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ընտանիքներին և վիրավորում (խեղում, վնասվածք) ստացած 
անձանց սոցիալական աջակցության 

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      
 Արդյունքի չափորոշիչներ      

Շահառուների թիվը  
  41 41 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   55,650.0  55,650.0  

    
  

 
 

Աղյուսակ N 9.1.59  
 ՀՀ կառավարություն  

  
ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ     

      
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     

      
 Ծրագրի միջոցառումները  
 

  
    

 Ծրագրի դասիչը   1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը  11001  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ      
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 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  55,650.0  55,650.0  
 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են  
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001  ինն ամիս  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  
 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (55,650.0) (55,650.0) 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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