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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ՈՒՄ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՄԱՆ  

ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ  
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺՆԻ, ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺՆԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ (ՏՈՒՅԺԵՐԻ), ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ 
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԵՆԹԱԿԱ 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԵՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 
թվականի ապրիլի 20-ի Պետական բաժնեմասի դիմաց հաշվարկված 
շահութաբաժնի պարտավորության մարումը, ինչպես նաև պետական պատվերի 
շրջանակներում կատարված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման 
ծառայությունների գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում 
վերականգնման ենթակա գումարների վճարումը հետաձգելու մասին N 415-Ա 
որոշման 3-րդ կետի, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության մարզերում 
պետական կառավարման մասին թիվ ՆՀ-728 հրամանագրի 1.17 կետի  ա 
ենթակետով՝ 

Ո ր ո շ ու մ    եմ. 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության տեսչության կողմից 
իրականացված ստուգումների արդյունքում արձանագրված լրացուցիչ ՀՀ 
պետական բյուջե վճարման ենթակա 24350.0 հազ. դրամի շահութաբաժնի մայր 
գումարի և շահութաբաժնի գումարները  սահմանված ժամկետում ՀՀ պետական 
բյուջե չվճարելու դիմաց օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 415-Ա  որոշման ընդունման 
օրվա դրությամբ հաշվարկված 3,904.0 հազ. դրամ տոկոսների (տույժի) վճարման 
ժամանակացույցը, ամսական հավասարաչափ համամասնությամբ՝  համաձայն 
հավելված 1-ի: 



 

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 
նախարարության ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության տեսչության կողմից 
իրականացված ստուգումների արդյունքում արձանագրված պետական 
պատվերի շրջանակներում կատարված անվճար բժշկական օգնության և 
սպասարկման ծառայությունների գծով Հայաստանի Հանրապետության 
պետական բյուջե վերականգնման ենթակա 21483.1 հազ. դրամի վճարման 
ժամանակացույցը, ամսական հավասարաչափ համամասնությամբ՝  համաձայն 
հավելված 2-ի: 

3. Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 415-Ա 
որոշման՝ վճարման առաջին ժամկետ սահմանել 2017 թվականի  մայիս ամիսը, 
վերջնաժամկետ՝ 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

4. Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի տնօրենին՝ 
1) Ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում յուրաքանչյուր ամիս 

ապահովել վճարումները: Շահութաբաժնի գծով հետաձգված պարտավորության 
ամսական համամասնությունները (չափաքանակները) չպահպանելու դեպքերում 
ամսական համամասնության խախտման հետևանքով չկատարված 
պարտավորության մասով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով կհաշվարկվեն տոկոսներ` մինչև այդ մասով 
պարտավորության մնացորդի ամբողջական մարումը:  

2/ Մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում 
«Վանաձորի բժշկական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության 
ֆինանսական արդյունքներով առաջացած որևէ տարվա վնասների առկայություն 
չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ տվյալ տարվա ամսական համամասնությամբ 
նախատեսված պարտավորությունների մարման համար: 

5. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել մարզպետարանի 
աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության 
պետ Հ.Պապոյանի և առողջապահության և սոցիալական ապահովության 
վարչության պետ Ս.Լամբարյանի վրա: 

 

 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ          Ա.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 
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