
                              Հավելված  
                               ՀՀ  վարչապետի  N 948 - Ա 

                    որոշման 
Ց Ա Ն Կ 

  
«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 9-Ի ՀՕ-277-Ն ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
  

NN 
ը/կ

Իրավական ակտի վերնագիրն ու 
տեսակը 

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացնելու 
համար պատասխանատու 
պետական կառավարման 

մարմնի անվանումը 

Իրավական 
ակտի 

նախագիծը 
ներկայացնելու 

ժամկետը 

Իրավական ակտի 
ընդունման առնչությամբ 

իրականացվող 
միջոցառումների 

ֆինանսական 
ապահովման աղբյուրը 

Իրավական հիմքը 

1 2 3 4 5 6 
1. «Հայաստանի Հանրապետության կա-

ռավարության 2019 թվականի հոկտեմ-
բերի 24-ի N 1459-Ն որոշման մեջ  
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախա-
գիծը  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2022 թվականի 
նոյեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Սոցիալական 
աջակցության մասին» 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 

3.1-ին մաս 

2. «Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարության 2015 թվականի օգոստոսի 
31-ի N 984-Ն որոշման մեջ փոփո-
խություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2022 թվականի 
նոյեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Սոցիալական 
աջակցության մասին» 
օրենքի 11-րդ հոդվածի 

 3-րդ մաս 
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ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

3. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2015 թվականի 
սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2022 թվականի 
նոյեմբերի 2-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Սոցիալական 
աջակցության մասին» 
օրենքի 12-րդ հոդվածի 

 2-րդ և 4-րդ մասեր  

4. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2010 թվականի 
հունվարի 29-ի N 98-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նա-
խագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատա-
կազմ ներկայացնելը 

ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

2022 թվականի 
հոկտեմբերի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Սոցիալական 
աջակցության մասին» 
օրենքի 12-րդ հոդվածի  

6-րդ մաս 

5.  «Հայաստանի Հանրապետությունում 
փախստական ճանաչված անձանց 
բնակարանային ապահովության 
ծրագիրը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

 

2022 թվականի 
հոկտեմբերի 

 3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Սոցիալական 
աջակցության մասին» 
օրենքի 12-րդ հոդվածի  

6-րդ մաս 

6. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2007 թվականի մայիսի 
31-ի N 815-Ն, 2016 թվականի նոյեմբերի 
3-ի N 1122-Ն, 2011 թվականի  մայիսի 26-ի 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
 

2022 թվականի 
հոկտեմբերի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Սոցիալական 
աջակցության մասին» 
օրենքի 13-րդ հոդվածի 

12-րդ մաս,  
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N 713-Ն և N 723-Ն որոշումներում փո-
փոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը  
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
3․1-ին կետ, 22-րդ հոդ-
վածի 1-ին մասի 16․1-ին 
կետ, 36.2-րդ հոդվածի 

 3-րդ մաս 
7. «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2020 թվականի 
օգոստոսի 13-ի N 1325-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նա-
խագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատա-
կազմ ներկայացնելը 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2022 թվականի 
հոկտեմբերի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Սոցիալական 
աջակցության մասին» 
օրենքի 12-րդ հոդվածի 
 2-րդ մասի 4-րդ կետ 

8. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2014 թվականի 
հոկտեմբերի 30-ի N 1183-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման նախա-
գիծը  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2022 թվականի 
դեկտեմբերի  

1-ին 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Սոցիալական 
աջակցության մասին» 
օրենքի 17-րդ հոդվածի 

 2-րդ մաս 

9. «Տարեց և (կամ) հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց խնամքի տրամա-
դրման կարգը, պայմանները և 
չափորոշիչները սահմանելու, տարեց և 
(կամ) հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց խնամքի տրամադրումը մեր-
ժելու հիմք հանդիսացող հիվանդու-

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

2022 թվականի 
նոյեմբերի 3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Սոցիալական 
աջակցության մասին» 
օրենքի 13-րդ հոդվածի 

12-րդ մաս, 
30-րդ հոդվածի 3-րդ մաս 
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թյունների ցանկը հաստատելու, Հայաս-
տանի Հանրապետության կառավարու-
թյան 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի 
N 1112-Ն և հոկտեմբերի 29-ի N 1292-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ 
կատարելու և Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարության 2007 
թվականի մայիսի 31-ի N 730-Ն և 2015 
թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 1533-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատա-
կազմ ներկայացնելը 

10.  «Բնակարանի վարձակալության 
վարձավճարի հատուցման իրավունք 
ունեցող անձանց (ընտանիքների) 
ցանկը, կարգը և պայմանները հաստա-
տելու մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը 

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն  

2023 թվականի 
մարտի  3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

«Սոցիալական 
աջակցության մասին» 
օրենքի 12-րդ հոդվածի  
2-րդ մասի 4-րդ կետ,  

4-րդ մաս 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 


		2022-08-18T14:10:47+0400


		2022-08-18T15:02:08+0400




