
Հավելված N 3 
                         ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                     նոյեմբերի 18-ի N 1898 - Ն որոշման 

 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
OՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

      (հազ. դրամ) 

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, 
ծրագրերի, միջոցառումների և ուղղությունների 

անվանումները 
ընդամենը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում)   

ծր
ա
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րը

 

մի
ջո

ցա
ռո

ւմ
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կառուցման 
աշխատանքներ 

վերակառուցման, 
վերանորոգման և 
վերականգնման 
աշխատանքներ 

նախագծահե- 
տազոտական, 

գեոդեզիա- 
քարտեզագրա- 

կան աշխա- 
տանքներ 

ոչ 
ֆինանսական 

այլ 
ակտիվների 
ձեռքբերում 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  63,387.4 217,475.3 (150,287.9) (3,800.0) 0.0 

    այդ թվում՝       

    
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

63,387.4 217,475.3 (150,287.9) (3,800.0) - 

    այդ թվում`      

1045 32001 

 Նախնական մասնագիտական (արհեստա-
գործական) և միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների շենքային 
պայմանների բարելավում 

(113,679.0) - (113,679.0) - - 

     այդ թվում`      
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ՀՀ Լոռու մարզ (113,679.0) - (113,679.0) - - 

ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական 
քոլեջի վերակառուցում 

(113,679.0)  (113,679.0)   

1075 21001  Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և 
վերականգնում 

(6,298.9) - (6,298.9) - - 

     այդ թվում`      

    

1. Վերականգնողական աշխատանքներ (6,298.9) 0.0 (6,298.9) 0.0 0.0 
որից`      

ՀՀ Կոտայքի մարզ (6,298.9) - (6,298.9) - - 

Չարենցավան համայնքի «Ճանապարհաշինա-
րարներ» արձանի վերականգնում 

(6,298.9)  (6,298.9)   

1075 21004 Արձանների պատրաստման, նորոգման, 
վերականգնման և տեղադրման աշխատանքներ (18,291.9) 0.0 (18,291.9) 0.0 0.0 

     այդ թվում`      

    

ՀՀ Կոտայքի մարզ (18,291.9) - (18,291.9) - - 

Բյուրեղավանի համայնքի «Արձագանք» 
արձանի վերականգնում 

(18,291.9)  (18,291.9)   

1146 12010 «Մոդուլային» տիպի մանկապարտեզների 
շենքային ապահովում 

(303,850.8) (300,050.8) 0.0 (3,800.0) 0.0 

     այդ թվում`      

    

«Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-
մանկապարտեզի բազմակի օգտագործման 
օրինակելի նախագծանախահաշվային փաստա-
թղթերի մշակում և համապատասխան 
համայնքներում տեղակապում 

(3,800.0) - - (3,800.0) - 

ՀՀ Արմավիրի մարզ (300,050.8) (300,050.8) - - - 
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ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում 
«Մոդուլային» տիպի մսուր-մանկապարտեզ  

(300,050.8) (300,050.8)    

1163 12001 
Աջակցություն համայնքներին մարզական 
հաստատությունների շենքային պայմանների 
բարելավման համար 

(1,218.3) (1,218.3) - - - 

    

 այդ թվում`      

ՀՀ Շիրակի մարզ (1,218.3) (1,218.3) - - - 
«Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական 
ըմբշամարտի մանկապատանեկան դպրոց» նոր 
սպորտային համալիր 

(1,218.3) (1,218.3)    

1163 32001 Մարզական օբյեկտների շինարարություն 143,679.0 143,679.0 - - - 
     այդ թվում`      

    
ՀՀ Արմավիրի մարզ 143,679.0 143,679.0 - - - 

Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի 
մարզադահլիճ 

143,679.0 143,679.0    

1183 32002  Կրթական օբյեկտների շենքային 
ապահովվածության բարելավում 

99,365.4 99,365.4 - - - 

     այդ թվում`      

    

ՀՀ Արարատի մարզ 41,194.0 41,194.0 - - - 
«Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ 41,194.0 41,194.0    

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ 58,171.4 58,171.4 - - - 
«Ն. Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» 58,171.4 58,171.4    

1183 32003 
 Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված 
հանրակրթական դպրոցների  մոդուլային 
շենքերի կառուցում 

275,700.0 275,700.0 - - - 

     այդ թվում`      

    

ՀՀ Արմավիրի մարզ 100,000.0 100,000.0 - - - 
«Արգինայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 100,000.0 100,000.0    
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ՀՀ Լոռու մարզ 100,000.0 100,000.0 - - - 
«Հագվու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 100,000.0 100,000.0    

ՀՀ Կոտայքի մարզ 75,700.0 75,700.0 - - - 
«Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 75,700.0 75,700.0    

1183 32004 
Ավագ մակարդակի կրթություն իրականացնող 
ուսումնական հաստատությունների շենքային 
պայմանների բարելավում 

(12,018.1) - (12,018.1) - - 

     այդ թվում`      

    

ՀՀ Արամվիրի մարզ 780.0 - 780.0 - - 

«Վաղարշապատի Գրիգոր Նարեկացու անվան 
N 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ 780.0  780.0   

ՀՀ Շիրակի մարզ (12,186.4) - (12,186.4) - - 
 «Գյումրու համար 26 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ (12,186.4)  (12,186.4)   

ՀՀ Տավուշի մարզ (611.7) - (611.7) - - 

«Իջևանի Գառնիկ Անանյանի անվան ավագ 
դպրոց» ՊՈԱԿ (611.7)  (611.7)   

 

 

                    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                         ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                                ՂԵԿԱՎԱՐ                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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