
      Հավելված N 5 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 8-ի N 1408-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.8 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

 
ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ    
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1003 Հանրային առողջության պահպանում  
      
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը  1003 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001 տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության 

ապահովման և հանրային առողջապահության ծառայություններ  

 Նկարագրությունը  Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման, ընթացիկ 
հակահամաճարակային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության 
հետազոտություններ, վարակների օջախների համաճարակաբանական 
հետազոտություններ, իմունականխարգելման հիգիենիկ ուսուցման և 
քարոզչության ծառայություններ  

Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում    
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Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություն    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Իրականացված հետազոտությունների թիվ, հատ  30142 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 12,652.00    
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1142 Դատաբժշկական և ախտաբանաանատոմիական ծառայություններ  
  

  

 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը 1142 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Դատաբժշկական փորձաքննություններ  
 Նկարագրությունը Հանրապետության ուժային մարմինների որոշումների հիման վրա 

դատաբժշկական և գենետիկ փորձաքննությունների ապահովում` 
մահերի պատճառների վերհանման նպատակով դիակների 
փորձաքննություն  

Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում   

Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)  

Մասնագիտացված կազմակերպություն    



 3

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
Դիակի փորձաքննությունների թիվ, հատ  138 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 5,000.0     
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1202 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում  
  

  

 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը 1202 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 11003  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության 

ծառայություններ  
 Նկարագրությունը   Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բուժում և շարունակական 

հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում  

Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում   
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)   

ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու 
դեպքերի թիվ, հատ  500 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 5,800.0     
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  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

   
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 

 
ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
Ծրագրի դասիչը  Ծրագրի անվանումը  
1204 Ռազմաբժշկական սպասարկում և առողջապահական ծառայություններ  
      
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը  1204 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11002  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Հիգիենիկ և համաճարակային փորձագիտական ծառայություններ  

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

Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)   

 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություն  

  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
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 Սննդի, սննդամթերքի, ջրի և զորամասերի սպասարկման ոլորտի աշխատակիցների կանխարգելիչ 
հետազոտություններ, թիվ  

(30,780) 

Կանխարգելիչ ախտահանման չափորոշիչների պահպանում, տոկոս  (100) 
Բժշկական թափոնների ոչնչացում, կգ 16,900  
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (23,452.0) 

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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