
       Հավելված N 3 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 8-ի N 1408-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
      (հազ. դրամ) 

Գործառական 
դասիչը  

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, 
միջոցառումների և միջոցառումները կատարող պետական 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները     
      (ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 
07 

  

      

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 0.0  
այդ թվում՝   

03 Հիվանդանոցային ծառայություններ 5,800.0  
այդ թվում՝   

02 

  
  

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 5,800.0  
այդ թվում՝   
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 5,800.0  
այդ թվում՝   

1202 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում 5,800.0  
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այդ թվում՝   
11003 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության 

ծառայություններ 
5,800.0  

այդ թվում՝ ըստ կատարողների   
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 5,800.0  
այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 5,800.0  
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 5,800.0  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 5,800.0  
Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 5,800.0  
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 5,800.0  

04       Հանրային առողջապահական ծառայություններ (10,800.0) 
այդ թվում՝   

01     Հանրային առողջապահական ծառայություններ (10,800.0) 
այդ թվում՝   
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 12,652.0  
այդ թվում՝   

1003   Հանրային առողջության պահպանում 12,652.0  
այդ թվում՝   

11001 Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության 
ապահովման և հանրային առողջապահության ծառայություններ 

12,652.0  

այդ թվում՝ ըստ կատարողների   
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 12,652.0  
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այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 12,652.0  
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 12,652.0  
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 12,652.0  
Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 12,652.0  
Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 

12,652.0  

    ՀՀ պաշտպանության նախարարություն (23,452.0) 
այդ թվում՝   

1204    Ռազմաբժշկական սպասարկում և առողջապահական 
ծառայություններ 

(23,452.0) 

այդ թվում՝   
11002 Հիգիենիկ և համաճարակային փորձագիտական ծառայություններ (23,452.0) 

այդ թվում՝ ըստ կատարողների   
ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն (23,452.0) 
այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (23,452.0) 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (23,452.0) 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (23,452.0) 
Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (23,452.0) 
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (23,452.0) 

06       Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 5,000.0  
այդ թվում՝   

01     Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր 5,000.0  
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այդ թվում՝   
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 5,000.0  
այդ թվում՝   

1142   Դատաբժշկական և ախտաբանաանատոմիական 
ծառայություններ 

5,000.0  

այդ թվում՝   
11001 Դատաբժշկական փորձաքննություններ 5,000.0  

այդ թվում՝ ըստ կատարողների   
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 5,000.0  
այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 5,000.0  
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 5,000.0  
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 5,000.0  
Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 5,000.0  
Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին 

5,000.0  

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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