
   Հավելված N 5 
                    ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                    դեկտեմբերի 16-ի N  2067 - Ն որոշման 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 

NN 9.1.10 ԵՎ 9.1․58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  
      

ՀՀ  արդարադատության նախարարություն  
      
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1120 Քրեակատարողական ծառայություններ   
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը 1120 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները  նշված են  
փակագծերում)  

 Միջոցառման դասիչը 11004  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Դեղորայքով ապահովում կալանավայրերում պահվող 

ազատազրկվածներին  
  

 Նկարագրությունը  Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում 
ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և հոսպիտալային 
բուժօգնություն ստացողներին տրամադրելու նպատակով  

  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում    
 Ծառայությունը մատուցող կազմակերպու-
թյան (կազմակերպությունների) անվանումը 
(անվանումները) 

 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված 
կազմակերպություն  

 

 Արդյունքի չափորոշիչներ   
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (17,100.6) 
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Ծրագրի դասիչը 

1120 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 32001  տարի 
 Միջոցառման անվանումը Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի 

կարողությունների զարգացում և տեխնիկական 
հագեցվածության ապահովում   

 Նկարագրությունը  Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի 
աշխատանքային պայմանների բարելավում   

 Միջոցառման տեսակը  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 
օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ   

Ակտիվն օգտագործողի անունը Մասնագիտացված կազմակերպություն  
 Արդյունքի չափորոշիչներ   

Սառնարաններ, քանակ, հատ 4 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 2,200.00 
     
Ծրագրի դասիչը 

1120 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 32002  տարի 
 Միջոցառման անվանումը Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի շենքային 

պայմանների ապահովում   
 Նկարագրությունը  Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի 

աշխատանքային պայմանների բարելավում   
 Միջոցառման տեսակը  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից 

օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ 
գործառնություններ   
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Ակտիվն օգտագործողի անունը Մասնագիտացված կազմակերպություն   
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում, հատ  1 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 800.00 

   
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1093  Դատական և հանրային պաշտպանություն    
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը 1093 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 11002  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Սնանկության գործերով կառավարչական 

ծառայությունների ձեռքբերում  
  

 Նկարագրությունը  Օրենսդրությամբ (օրենքներով և կառավարության 
որոշումներով) նախատեսված օժանդակություն և 
փոխհատուցումներ  

  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում    
 Միջոցառումն իրականացնող կազմակերպու-
թյան (կազմակերպությունների) անվանումը 
(անվանումները) 

 ՀՀ արդարադատության նախարարություն    

 Արդյունքի չափորոշիչներ   
 Սնանկության գործերի քանակը  485.0 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  4,000.0 

   
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1149  Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների 

վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում  
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 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը 1149 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  12001   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Մասնագիտական վերապատրաստում անցնող 

ունկնդիրներին կրթաթոշակի տրամադրում  
  

 Նկարագրությունը  Դատավորների և դատախազների թեկնածությունների 
ցուցակում  ընդգրկվելու նպատակով անձանց 
վերապատրաստման  կրթաթոշակի տրամադրում  

  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում    
 Շահառուների ընտրության չափանիշները   Ուսուցում ստացող ունկնդիրներ    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Կրթաթոշակ ստացող ունկնդիրների թիվը 40.0 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  10,100.6 
      

 ՀՀ կառավարություն 
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  
1139  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   
 Ծրագրի միջոցառումները  
Ծրագրի դասիչը 

 1139  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   տարի 
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ    
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 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահով-
ման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում    
 Արդյունքի չափորոշիչներ   

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 3,000.00 
   

Ծրագրի դասիչը 
 1139  

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները  նշված են  

փակագծերում)  
 Միջոցառման դասիչը  11001   տարի 
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ    
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 

ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահով-
ման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում   
 Արդյունքի չափորոշիչներ   

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (3,000.0) 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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