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Հավելված N 1 
ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                  հունիսի 26-ի N 676   -  Ն  որոշման 

 

 

 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 
ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  ԵՎ  ՀԱՅԱUՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 

 
                                                                                                                    (հազ. դրամ)               
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Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող 
ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(գումարների 
ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իuկ 
նվազեցումները` 
փակագծերում) 

ինն ամիս 
  

տարի 
 

1 2 3 4 5 6 
      ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽUԵՐ 0.0  0.0  
      այդ թվում`                                 
07     ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 0.0  0.0  
      այդ թվում`     
  02   Արտահիվանդանոցային ծառայություններ (13,770.0) (13,770.0) 
      այդ թվում`     
    02 Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ (13,770.0) (13,770.0) 
      այդ թվում`     
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1 2 3 4 5 6 
      06.Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության 

ծառայություններ 
(13,770.0) (13,770.0) 

      ՀՀ առողջապահության նախարարություն (13,770.0) (13,770.0) 
  06   Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 13,770.0  13,770.0  
      այդ թվում`     
    01 Առողջապահական հարակից ծառայություններ և 

ծրագրեր 
13,770.0  13,770.0  

      այդ թվում`     
      08. Բժշկական օգնության մասնագիտական, 

խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական 
աջակցության ծառայություններ  

13,770.0  13,770.0  

      ՀՀ առողջապահության նախարարություն 13,770.0  13,770.0  
      այդ թվում`     
      տեղեկատվական ծառայություններ 13,770.0  13,770.0  

 

 

 

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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                                                                    Հավելված N 2 
                                                         ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                                                                                 հունիսի 26-ի N 676   -  Ն  որոշման 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 11.9 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ   

      
 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                          
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ                       

ինն ամիս տարի ինն ամիս տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման 
արդյունքների ցուցանիշները  

1. Քաղաքականության միջոցառումներ 

1.1. Ծառայություններ  
Ծրագրային դասիչը Անվանումը` 

1099       ԱԾ02 Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ 

  

Նկարագրությունը 
 Հանրապետության ամբողջ բնակչության համար հիվանդությունների կանխարգելման, արտահիվանդանոցային 
մասնագիտացված բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում                                                             
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Քանակական 
Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության 
գծով ծառայություններից օգտվող բնակիչների 
թիվը 

      
  

  ա) դիսպանսերային բուժօգնություն ստացած 
բնակիչների թիվը  x x 

    

  
բ) նեղ մասնագիտացված բուժօգնության գծով 
բուժօգնություն ստացած 18 և ավելի բարձր 
տարիքի բնակիչների թիվը  

x x 
    

  
գ) նեղ մասնագիտացված բուժօգնության գծով 
բուժօգնություն ստացած մինչև 18 տարեկան 
երեխաների թիվը  

x x 
    

Որակական Մշակված չէ         
Ժամկետայնության Մշակված չէ         
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) x x (13,770.0) (13,770.0) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1099 Առաջնային (առաջնային ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության ծրագիր  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացման միջոցով 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) 

Առողջապահական կազմակերպություններ (բժշկական միավորումներ, ամբուլատորիաներ, պոլիկլինիկաներ, դիսպանսերներ, ընտանեկան բժշկի 
գրասենյակներ) 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը`  

1142        ԱԾ02 Բժշկական օգնության մասնագիտական, խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության ծառայություններ 
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Նկարագրությունը 
Կազմակերպչամեթոդական օգնության ծառայություններ, կլինիկական ու բժշկատնտեսագիտական ստանդարտների մշակման, 
առողջապահության ոլորտի նորմատիվային բազայի բարելավման ծառայություններ: Բնակչության առողջության պահպանման, 
առողջապահության ոլորտի կազմակերպման մեթոդական հարցերի, ձեռնարկների մշակում, տպագրում: Հավաստագրերի և 
ուղեցույցների տպագրում: 

Քանակական Հավաստագրերի թիվը 102000 102000         
  Ուղեցույցների թիվը 102000 102000         
Որակական Մշակված չէ             
Ժամկետայնության Մշակված չէ             
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) x x 0.0  0.0  13,770.0  13,770.0 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1142 Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական ծառայությունների ծրագիր  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, բուժօգնության և ծառայությունների որակի և 
մատչելիության բարձրացում: Ծրագիրը կապահովի առողջական փաթեթի շրջանակներում պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների 
աշխատողների պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնության բնականոն կազմակերպումը:  
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) 

Առողջապահական կազմակերպություններ (դիսպանսերներ, «Ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» 
ՓԲԸ, այլ կազմակերպություններ), «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություն 

 

 

 

                ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
              ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                         ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ            Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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                                                   Հավելված N 3 
                                                         ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                                                                                 հունիսի 26-ի N 676  -  Ն  որոշման 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
ՀՀ առողջապահության նախարարություն  

  Բաժին 2   
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը 
               (հազ. դրամ)               

Ծրագրային դասիչը 
 

Գործառական դասիչը Ծրագիրը/Քաղաքականության միջոցառումը 2014թ. պետական բյուջե 

ծրագիրը միջոցառումը (բաժինը/խումբը/դասը)   

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(գումարների 
ավելացումները նշված 

են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` 
փակագծերում)  

1099     ԾՐԱԳԻՐ   

      
Առաջնային (առաջնային ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) 
բուժօգնության ծրագիր  

(13,770.0) 

      Ծրագրի նկարագրությունը   

      

Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման, 
բուժկանխարգելիչ մասնագիտական արտահիվանդա-
նոցային բժշկական օգնության ծառայություններ,   
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մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայություններ  
      Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

      

Բնակչության առողջության պահպանում և բարելավում` 
բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիու-
թյան բարձրացման միջոցով   

      Քաղաքականության միջոցառումներ. ծառայություններ   

  ԱԾ02   
Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության 
ծառայություններ 

(13,770.0) 

      Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը   

      

Հանրապետության ամբողջ բնակչության համար հիվան-
դությունների կանխարգելման, արտահիվանդանոցային 
մասնագիտացված բժշկական օգնության համալիր 
միջոցառումների իրականացում   

      Ծառայություններ մատուցողի անվանումը   

      

Առողջապահական կազմակերպություններ (բժշկական 
միավորումներ, ամբուլատորիաներ, պոլիկլինիկաներ, 
դիսպանսերներ, ընտանեկան բժշկի գրասենյակներ)   

1142     ԾՐԱԳԻՐ   

      
Բժշկական օգնություն, հարբժշկական, փորձագիտական 
ծառայությունների ծրագիր 

13,770.0  

      Ծրագրի նկարագրությունը   

      

Բժշկական օգնություն և ծառայություններ հանրապետու-
թյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, հատուկ 
խմբերում ընդգրկված անձանց պրոթեզավորում, դժվա-
րամատչելի ախտորոշիչ զննման, պաթանատոմիական, 
դատական և գենետիկական փորձաքննություններ և այլ 
ծառայություններ   

      Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
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Բնակչության առողջության պահպանում, բարելավում, 
հիվանդությունների արգելակում և հակադարձում, 
բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու 
մատչելիության բարձրացում   

      Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ   

  ԱԾ02   

Բժշկական օգնության մասնագիտական, խորհրդա-
տվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության 
ծառայություններ 

13,770.0  

      Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը   

      

Կազմակերպչամեթոդական օգնության ծառայություններ, 
կլինիկական ու բժշկատնտեսագիտական ստանդարտ-
ների մշակման, առողջապահության ոլորտի նորմատիվա-
յին բազայի բարելավման ծառայություններ: Բնակչության 
առողջության պահպանման, առողջապահության ոլորտի 
կազմակերպման մեթոդական հարցերի, ձեռնարկների 
մշակում, տպագրում: Հավաստագրերի և ուղեցույցների 
տպագրում:   

      Ծառայություններ մատուցողի անվանումը   

      

Առողջապահական կազմակերպություններ 
(դիսպանսերներ, «Ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի 
անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, 
այլ կազմակերպություններ), «Գնումների մասին» ՀՀ 
օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություն   

 

 

                  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                               ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ            Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                  հունիսի 26-ի N 676  -  Ն  որոշման 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 
Կոդը Անվանումը Գնման 

ձևը 
Չափի 

միավորը 
Միավորի 

գինը 
Քանակը Ցուցանիշների 

փոփոխությունը 
(ավելացումները 

նշված են 
դրական 

նշանով, իսկ 
նվազեցումները` 
փակագծերում) 
գումարը (հազ. 

դրամ) 
  ՀՀ առողջապահության նախարարություն 0.0  

  Բաժին 07  Խումբ 02   Դաս 02 
  

Մասնագիտացված բժշկական 
ծառայություններ (13,770.0) 

  5. Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ (13,770.0) 
  ՄԱՍ III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (13,770.0) 

85121110-1 Ամբուլատոր-բժշկական 
ծառայություններ ԲԸԱՀ դրամ     (13,770.0) 

  
Բաժին 07  խումբ 06   դաս 01 

  
Առողջապահական հարակից 
ծառայություններ և ծրագրեր 13,770.0  

  
9. Բժշկական օգնության մասնագիտական, խորհրդատվական և 
կազմակերպամեթոդական աջակցության ծառայություններ 

13,770.0  

  ՄԱՍ III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 13,770.0  

79824000/2 Տպագրական և բաշխման 
ծառայություններ ՇՀ դրամ 13770000 1 13,770.0  

 

 

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 

 


