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ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  
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16 մայիսի 2014 թվականի N Մ-429-Ա 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՁԻԱՀ-Ի 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱ-ՆԱՑՎՈՂ 

«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ, ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԻԱՎ-Ի ՎԵՐԱ-ԲԵՐՅԱԼ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ» ԵՆԹԱԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի հա-

մակարգման հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանս-
ների նախարարության 2014 թվականի մայիսի 13-ի N 3/3.8-1/7172-14, Հայաստանի Հանրա-
պետության արդարադատության նախարարության 2014 թվականի մայիսի 15-ի N 02/3183   -
14, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 2014 թվականի 
մայիսի 16-ի N ԱՄ/15-1/4604-14 և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2014 թվականի մայիսի 12-ի N ՎՄ/3-4/5693-14 
եզրակացությունները,  ո ր ո շ ու մ    է . 

 

1. Բարեգործական որակել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից  

(ՀՎՀՀ` 02504895) իրականացվող` 113,874,400 դրամ ընդհանուր արժեքով «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի  

կանխարգելում, բուժօգնություն, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվություն և ուսուցում» 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համա-

կարգման հանձնաժողովի 2012 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրա-

պետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն» ծրագրի 

մասին» N Մ-1074-Ա (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական 

ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2013 թվականի ապրիլի 26-ի N Մ-302-Ա որոշման 

խմբագրությամբ) որոշմամբ հաստատված ծրագրի ենթադրամաշնորհային ծրագիրը (կցվում 

է): 

2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի իրականացման նպա-

տակով «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կնքված` 

ստորև նշված գործարքներն անմիջականորեն կապված են նշված ծրագրի իրականացման 

հետ և դրա համար ունեն զգալի նշանակություն` 

1) «Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի» ՓԲԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 02500052) 2013 թվականի 

օգոստոսի 1-ին կնքված N S4002 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 

2014 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 31-ը ընկած ժամանակա-



 
 
 

2 

հատվածում հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցում՝ 430,000 դրամի չափով, առանց 

ավելացված արժեքի հարկի. 

2) «Օրանժ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 00098599) 2013 թվականի օգոստոսի     5-ին 

կնքված N 2480057 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է 2014 թվականի 

ապրիլի 1-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում բջջային 

հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցում՝ 262,196 դրամի չափով, առանց ավելացված 

արժեքի հարկի. 

3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին ` 

1) սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի իրականացման շրջանակներում մա-

տակարար (կապալառու) կազմակերպությունների հետ կնքվելիք պայմանագրերի պատճեն-

ները ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրա-

գրերի համակարգման հանձնաժողով՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի դրույթների համաձայն ավելացված արժեքի հարկից ազատվող 

ապրանքների ու ծառայությունների շրջանակը որոշելու համար. 

4) մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը` սահմանված կարգով 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգ-

ման հանձնաժողով ներկայացնել տեղեկություններ տվյալ եռամսյակի ընթացքում նշված 

ծրագրի շրջանակներում կազմակերպության կողմից, ինչպես նաև կազմակերպությանը մա-

տակարարված ապրանքների ու մատուցված ծառայությունների մասին, իսկ ծրագրի ավար-

տից հետո մեկամսյա ժամկետում` ամփոփ տեղեկություններ ծրագրի կատարման մասին: 

           4. Սույն որոշումն ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախա-

րարություն, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն, Հա-

յաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն, Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե, Երևանի քաղա-

քապետին, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, 

Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի մարզպետներին: 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                           Ս. ՏԵՐ-ՍԻՄՈՆՅԱՆ 


