
Հավելված N 4 
                                   ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                     սեպտեմբերի 1-ի N 1371-Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.15  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ     

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 
 

 
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1098   Բնակարանային ապահովում  
  
Ծրագրի միջոցառումները  
 
Ծրագրի դասիչը   1098  Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Միջոցառման դասիչը   12002   ինն ամիս   տարի  
Միջոցառման անվանումը  Զոհված (մահացած) առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբի 

հաշմանդամ զինծառայողների անօթևան ընտանիքներին 
բնակարանով ապահովում և բնակարանային պայմանների 
բարելավում  

X X 
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Նկարագրությունը  Գնահատման չափանիշների համաձայն բնակարանի 
բարելավման կարիք ունեցող կարիքավորների ճանաչում, 
հաշվառում և նրանց անհատույց ֆինանսական 
աջակցության տրամադրման եղանակով բնակարանային 
խնդիրների լուծում  

X X 

Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  X X 
Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

Զոհված (մահացած) առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի 
հաշմանդամ զինծառայողների անօթևան և բնակարանային 
պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքներ  

X X 

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Բնակարանային ապահովման և պայմանների բարելավման նպատակով աջակցություն 
ստացող շահառուների թիվ՝ հետևյալ իրավական ակտերի համաձայն. 
ՀՀ կառավարության 10.09.2017 թ. N 1016-Ն և 06.12.2018 թ. N 1419-Ն որոշումներ:  

 10  -4 

 1. Զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներ, այդ թվում՝   33   29  
 1.1. ք. Երևան, որից՝   11   10  

անօթևան և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվ,   11   10  

 1.2. ՀՀ մարզեր, որից՝   22   19  

անօթևան և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվ,   22   19  

 2. Առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներ, այդ 
թվում`   (23)  (33) 

 2.1. Առաջին կարգի հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներ,  այդ թվում`   (3)  (7) 
 2.1.1. ք. Երևան,  որից`   (1)  (2) 

անօթևան և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվ,   (1)  (2) 

 2.1.2. ՀՀ մարզեր,  որից`   (2)  (5) 

անօթևան և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվ,   (2)  (5) 
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 2.2. Երկրորդ կարգի հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներ, այդ թվում`   (20)  (26) 
 2.2.1. ք. Երևան,  որից`   (1)  (1) 

անօթևան և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվ,   (1)  (1) 

 2.2.2. ՀՀ մարզեր, որից`   (19)  (25) 

անօթևան և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվ,   (19)  (25) 

Աջակցություն ստացած անօթևան շահառուների տեսակարար կշիռը, որպես 
բնակարանային պայմանների կարիքավոր հաշվառված շահառուների նկատմամբ, տոկոս  

    

 Միանվագ        
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  33,025.0 33,025.0 
 
 

   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1169  ՀՀ պաշտպանության ապահովում  
  
Ծրագրի միջոցառումները  
    
 Ծրագրի դասիչը   1169  Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են  
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը   11001   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը   Ռազմական կարիքների բավարարում  X X 

 Նկարագրությունը   Ընթացիկ գործունեության ապահովման գործողություններ  X X 
 Միջոցառման տեսակը   Ծառայությունների մատուցում  X X 
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 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)   

 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  

X X 

 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (33,025.0) (33,025.0) 
 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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