
      Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 8-ի N 1408-Ն որոշման 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԻ 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 ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
      (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 
միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  

    ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
23,452.0  

1003 

  

Ծրագրի անվանումը    

Հանրային առողջության պահպանում 

12,652.00 

Ծրագրի նպատակը 
Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր 
գործոնների ազդեցության բացառում և նվազեցում, կառավարելի 
վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքար 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
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 Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության և 
վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության 
ապահովում: Հանրապետությունում արյան, արյան բաղադրամասերի և 
արյան պատրաստուկների անհրաժեշտ  քանակության ապահովում 

Ծրագրի միջոցառումներ   

  11001 Միջոցառման անվանումը   

    Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության 
ապահովման և հանրային առողջապահության ծառայություններ 

12,652.00 

    Միջոցառման նկարագրությունը 

    

Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման, ընթացիկ հակա-
համաճարակային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության հետազոտություն-
ներ, վարակների օջախների համաճարակաբանական հետազոտություն-
ներ, իմունականխարգելման հիգիենիկ ուսուցման և քարոզչության 
ծառայություններ 

    Միջոցառման տեսակը 
    Ծառայությունների մատուցում 

1142 

  

Ծրագրի անվանումը    
Դատաբժշկական և ախտաբանաանատոմիական ծառայություններ 

5,000.00 

Ծրագրի նպատակը 
Պաթանատոմիական կանխորոշումների հիման վրա ախտորոշման և 
բուժման արդյունավետության բարձրացում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Մահերի պատճառների բացահայտում 

Ծրագրի միջոցառումներ   
  11001 Միջոցառման անվանումը   
    Դատաբժշկական փորձաքննություններ 
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    Միջոցառման նկարագրությունը 

5,000.00 
    

Հանրապետության ուժային մարմինների որոշումների հիման վրա 
դատաբժշկական և գենետիկ փորձաքննությունների ապահովում` 
մահերի պատճառների վերհանման նպատակով դիակների 
փորձաքննություն 

    Միջոցառման տեսակը 
    Ծառայությունների մատուցում 

1202 

  

Ծրագրի անվանումը    
Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում 

5,800.00 

Ծրագրի նպատակը 
Ոչ վարակիչ հիվանդությունների (մասնավորապես՝ սրտանոթային, 
շաքարային դիաբետի և չարորակ նորագոյացությունների) բուժման 
արդյունավետության բարձրացում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
 Ոչ վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված հիվանդացության 
և մահացության նվազեցում 

Ծրագրի միջոցառումներ   
  11003 Միջոցառման անվանումը   

    Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության 
ծառայություններ 

5,800.0  
    Միջոցառման նկարագրությունը 

    Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բուժում և շարունակական 
հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում 

    Միջոցառման տեսակը 
    Ծառայությունների մատուցում 
    ՀՀ պաշտպանության նախարարություն (23,452.0) 

1204    Ծրագրի անվանումը   
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Ռազմաբժշկական սպասարկում և առողջապահական 
ծառայություններ 

(23,452.0) 

 Ծրագրի նպատակը 
 Զինծառայողների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդամների առողջու-
թյան պահպանում, որակյալ բժշկական ծառայություններով ապահովում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ծառայողական պարտականությունների արդյունավետ կատարմանը 
խոչընդոտող հիվանդությունների կանխարգելում և առողջական 
խնդիրների լուծում 

Ծրագրի միջոցառումներ   
  11002  Միջոցառման անվանումը   
    Հիգիենիկ և համաճարակային փորձագիտական ծառայություններ 

(23,452.0) 

     Միջոցառման նկարագրությունը 

    
 ՀՀ զինված ուժերում անձնակազմի գործունեության կենսամիջավայրի 
նկատմամբ վերահսկողության և համաճարակային միջոցառումների 
կազմակերպում 

     Միջոցառման տեսակը 
    Ծառայությունների մատուցում 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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