
Հավելված N 3 
 ՀՀ կառավարության 2020 

թվականի  ապրիլի 30-ի N 718-Ն 
որոշման 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 

Ստուգաթերթ N 3․16 
Գովազդի թույլտվության նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն 

Q  86, 87   (ՏԳՏԴ) 

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ 

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը 

______________________________________  _______________________________________________ 
ԱԱՏՄ-ի ծառայողի  պաշտոնը              ազգանունը, անունը, հայրանունը 
______________________________________  _______________________________________________ 
ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը        ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` __20__թ._________________  ավարտը` 20 __ թ 

___________________________________________________________________________ 
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Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը 

  ___________________________________________        Հ Վ Հ Հ 
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը 

_______________________________________________________________    ____________________ 
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները  (հեռախոսահամարը) 

  _______________________________________________________________    ____________________ 
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը  (հեռախոսահամարը) 

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` _______ տրված` ______________________ 20____թ. 

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`   
________________ 

ՀՀ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

1. Գործունեության տեսակները, լիցենզիան(ները) 

2. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները 

3.  Այլ 
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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր 

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում բժշկական օգնության և սպասարկման գովազդի 
թույլտվության նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների 

N Հարց 
Հղում նորմատիվ 

իրավական 
ակտին 

այ
ո 

ոչ չ/պ կշիռ Ստուգման 
տեսակը 

Մեկնաբանությու
ն 

1 

Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 
կազմակերպությունը գործունեությունն իրականացնում է իր 
համապատասխան գործունեության և սպասարկման 
լիցենզիաների շրջանակներում: 

«Բնակչության բժշկական 
օգնության և սպասարկման 
մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 

27, 1-ին մաս 

5 Փաստաթղթային 

2 

Բուժական մեթոդի գովազդատու հանդես է գալիս բժշկական 
օգնության և սպասարկման այն տեսակի լիցենզիա ունեցող 
անձը, որի շրջանակներում կարող է կիրառել տվյալ բուժական 
մեթոդը: 

ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն 
որոշման հավելվածի կետ 5, 

ենթակետ 2 

5 Փաստաթղթային 

3 

Գովազդային հոլովակի էլեկտրոնային տարբերակը 
հաստատված է համաձայնություն տալու մասին նշագրումով 
(ձև N 4): 

ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն 
որոշման հավելվածի 
կետ 10, ենթակետ 2 

(ձև N 4) 

4 Փաստաթղթային 

4 

Գովազդատուն գովազդը տեղադրել է տրված գովազդի 
թույլտվությամբ նախատեսված տեղեկատվության միջոցում և 
թույլտվությամբ սահմանված պահանջների պահպանմամբ:  

ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն 
որոշման հավելվածի 

կետ 17 

3 Դիտողական 

4․1 
Հեռուստատեսություն, ռադիո, համացանց ՀՀ կառավարության 2015 

թվականի նոյեմբերի 26-ի 
N 1422-Ն որոշում 

3 Դիտողական 

4․2 
Արտաքին գովազդ «Գովազդի մասին» ՀՀ 

օրենքի 15-րդ հոդվածի 7-րդ և 
72 մասեր 

3 Դիտողական 
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ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն 
որոշում 

4․3 

Զանգվածային տեղեկատվության տպագիր միջոց «Գովազդի մասին» ՀՀ 
օրենք 15-րդ հոդվածի 7-րդ և 

72 մասեր,  
ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն 
որոշման 

3 Դիտողական 

5 

Բուժական մեթոդը կիրառվում է այն անձի կողմից, որը 
բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիայի հիման վրա 
իրավունք ունի իրականացնելու Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված 
բժշկական օգնության և սպասարկման այդ տեսակը։ 

ՀՀ կառավարության 
2002 թվականի 

դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն 
որոշման հավելվածի 

3 

Փաստաթղթային 

6 

Բուժական մեթոդների գովազդի ժամանակ չեն պատկերվել և 
(կամ) հեռարձակվել տվյալ բուժական մեթոդի միջոցով 
բուժված անձանց պնդումները կամ կարծիքները բուժման 
ընթացքի կամ արդյունավետության կամ արդյունքների 
վերաբերյալ: 

ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն 
որոշման հավելվածի 

կետ 30 

3 

Դիտողական 

1. «Այո» - առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ
իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են
նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները

V 

2. «Ոչ» - բացակայում է, չի համապատասխանում, չի
բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի
պահանջներին, առկա են խախտումներ

V 

3. «Չ/Պ» - Չի պահանջվում V 
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Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝ 

1․ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք.  
2. «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենք.
3. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի  նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն որոշում.
4. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում։

Տեսչական մարմնի ծառայող՝__________________  Տնտեսավարող՝  ___________________ 
 (ստորագրությունը)  (ստորագրությունը) 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 ՂԵԿԱՎԱՐ Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

27.05.2021 




