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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ  N  1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2  
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի  N  2215-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 փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  0.0  0.0  
    ՀՀ առողջապահության նախարարություն 0.0  0.0  0.0  0.0  
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Ծրագրի անվանումը          
Հանրային առողջության պահպանում 

0.0  2,296,927.1  2,296,927.1  2,296,927.1  

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         
   11008  Միջոցառման անվանումը         
     Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրու-

սային վարակի (COVID) կանխարգելմանն ուղղված` 
պատվաստանյութի ձեռքբերման միջոցառումներ 

0.0  2,296,927.1  2,296,927.1  2,296,927.1  

     Միջոցառման նկարագրությունը         
    Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրու-

սային վարակի (COVID) կանխարգելմանն ուղղված` 
պատվաստանյութի ձեռքբերման միջոցառումների 
ապահովում 

        

     Միջոցառման տեսակը         
     Ծառայությունների մատուցում         

 1200    Ծրագրի անվանումը 

260,000.0  260,000.0  260,000.0  260,000.0  

 Մոր և մանկան առողջության պահպանում 
 Ծրագրի նպատակը 
 Մոր և մանկան առողջության պահպանում, կանանց 
և երեխաներին մատուցվող բժշկական ծառայություն-
ների մատչելիության և որակի բարելավում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
 Մանկական և մայրական մահացության և հիվանդա-
ցության կրճատում, կանանց վերարտադրողական 
առողջության բարելավում 

        

Ծրագրի միջոցառումներ         
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   11001  Միջոցառման անվանումը         

  
   Մանկաբարձական բժշկական օգնության 

ծառայություններ 
260,000.0  260,000.0  260,000.0  260,000.0  

     Միջոցառման նկարագրությունը         

  

  Մանկաբարձական բժշկական օգնության համալիր 
միջոցառումների իրականացում, հղիության ախտա-
բանական ընթացքի բժշկական օգնություն և 
ծննդօգնություն 

        

     Միջոցառման տեսակը         
     Ծառայությունների մատուցում         
    ՀՀ կառավարություն (260,000.0) (2,556,927.1) (2,556,927.1) (2,556,927.1) 
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 Ծրագրի անվանումը         
 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

(260,000.0) (2,556,927.1) (2,556,927.1) (2,556,927.1) 

 Ծրագրի նպատակը 
 Պետական բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաև 
բյուջետային երաշխիքների ապահովման ծախսերի 
ֆինանսավորման ապահովում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
 Պահուստային ֆոնդի կառավարման արդյունա-
վետության և թափանցիկության ապահովում 

Ծրագրի միջոցառումներ         
  11001  Միջոցառման անվանումը         
     ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

(260,000.0) (2,556,927.1) (2,556,927.1) (2,556,927.1) 

     Միջոցառման նկարագրությունը 

    

 ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի 
լրացուցիչ ֆինանսավորման, պետական բյուջեում 
չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման 
ապահովում 
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     Միջոցառման տեսակը 
     Ծառայությունների մատուցում 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

           ՂԵԿԱՎԱՐ                                                             Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
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