
Հավելված N 5 
                          ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                                 հուլիսի 22-ի N 1195 - Ն որոշման 

 

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

N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.9 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
  

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
 

 

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1188 Դեղապահովում 
        
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը`  1188 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  12001 

ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`  Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, 
հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ 
խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց  

 Նկարագրությունը`  Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում 
հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ 
խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց տրամադրելու 
նպատակով  

Միջոցառման տեսակը`  Տրանսֆերտների տրամադրում      
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Շահառուների ընտրության չափանիշները՝  Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հիվանդանոցային 
բուժօգնություն ստացողներ և հատուկ խմբերում 
ընդգրկված ֆիզիկական անձինք  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին տրամադրված դեղորայքի 
տեսականի` հիվանդությունների թիվը (հատ)  

  
  

 Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, դիսպանսերային և հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունների 
միջոցով անվճար դեղորայք ստացող հիվանդների թիվը (մարդ)  

  
  

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 149,980.0 149,980.0     

Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1207 Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն 
       
 Ծրագրի միջոցառումները   
 Ծրագրի դասիչը`  1207 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  11001 

ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`  Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում 
ընդգրկվածներին բժշկական օգնության ծառայություններ  

 Նկարագրությունը`  Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ 
խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության 
իրականացում` ՀՀ կառավարության որոշմամբ 
հաստատված բնակչության խմբերի և ծառայությունների 
ցանկի համաձայն  

Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը`  

ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան 
ընտրված կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
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Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության 
ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը (հատ)  19000 19000 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 1,223,000.0 1,223,000.0 
    

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն 
ՈՐՈՇՄԱՆ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

    
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 

 (նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  11001 

ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
 Նկարագրությունը`  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 

ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների 
ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում  

Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     
 Արդյունքի չափորոշիչներ      

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (1,372,980.0) (1,372,980.0) 
    

 Ծրագրի միջոցառումները   
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 Ծրագրի դասիչը`  1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումը նշված է դրական 

նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  11001 

ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը`  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
 Նկարագրությունը`  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 

ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների 
ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում  

Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում     
 Արդյունքի չափորոշիչներ      

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 1,372,980.0   
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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