
 Հավելված N 1 
                                        ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                                 հունիսի 30-ի N 984 - Ն որոշման 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 7 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 6 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

    (հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, 
միջոցառումների և միջոցառումները կատարող պետական մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում)   

 ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 
     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  - - 
    այդ թվում՝   

     Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին - - 
     այդ թվում`   

    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն - - 

    այդ թվում`   

1212    Տարածքային զարգացում - - 
     այդ թվում`   

  12007 ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքների 
զարգացման նպատակով - - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների   
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    ՀՀ կառավարություն (1,385,124.6) (1,385,124.6) 
    ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 58,179.9 58,179.9 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    
Աշտարակ համայնքի բանուկ թաղամասերի լուսավորության նոր համակարգի 

կառուցման, առկա համակարգի ընդլայնման, վերազինման, արդիականացման 
աշխատանքների իրականացում 

45,382.5 45,382.5 

     Կաթնաղբյուր համայնքի մսուր-մանկապարտեզի բակի բարեկարգում և 
խաղային գույքերի ձեռքբերում 

3,429.6 3,429.6 

    Կաթնաղբյուր համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցի վնասված հատվածների 
վերանորոգում 

9,367.8 9,367.8 

    ՀՀ Արարատի մարզպետարան 89,644.6 89,644.6 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Այգեզարդ  համայնքի Ա. Ղարիբյանի փողոցի մասնակի ասֆալտապատում 13,785.5 13,785.5 

    Հովտաշեն  համայնքի վարչական մասնաշենքի տանիքի վրա 20,02 կվտ 
արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցում 

3,506.1 3,506.1 

    Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 
հիմնանորոգման աշխատանքներ 

72,353.0 72,353.0 

    ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 10,173.1 10,173.1 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Դալարիկ համայնքի  մարզասրահի հիմնանորոգում 5,189.5 5,189.5 
    Դալարիկ համայնքի  հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում 4,983.6 4,983.6 
    ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 353,559.4 353,559.4 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    
Գեղամասար համայնքի 8 բնակավայրերում խմելու ջրի ջրագծերի ներքին և 

(կամ) արտաքին ցանցերի կառուցում և վերակառուցում, ինչպես նաև Շատջրեք 
գյուղի ոռոգման ջրի ջրագծի կառուցում՝ 1110 մ 

82,782.3 82,782.3 
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Գեղամասար համայնքի 10 գյուղերի  փողոցների լուսավորության ցանցի 

կառուցում, 2 գյուղերի լուսավորության ցանցի կառուցում և վերանորոգում,  
1 գյուղի լուսավորության ցանցի վերանորոգում 

40,933.2 40,933.2 

    Գեղարքունիք  համայնքի ոռոգման ցանցի վերանորոգում և կառուցում  22,997.1 22,997.1 

    Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային հեղեղատարի մասնակի 
հիմնանորոգում 4,174.8 4,174.8 

    Վարդենիկ համայնքի ներհամայնքային 3, 4, 5, 6 փողոցների  ճանապարհային 
պատվածքի սալարկման աշխատանքներ 202,672.0 202,672.0 

    ՀՀ Լոռու մարզպետարան 84,717.2 84,717.2 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Տաշիր համայնքի Լեռնահովիտ բնակավայրի խմելու ջրի ջրամբարի կառուցում 51,957.4 51,957.4 

    Լոռի Բերդ համայնքի Հովնանաձոր բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի 
կանոնավոր տուֆ քարով սալարկում 9,610.4 9,610.4 

    Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի 
կանոնավոր տուֆ քարով սալարկում 

9,865.2 9,865.2 

    Լոռի Բերդ համայնքի Կողես բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի 
կանոնավոր տուֆ քարով սալարկում 13,284.2 13,284.2 

    ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 33,970.3 33,970.3 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Քանաքեռավան համայնքի մանկապարտեզի կահավորում 3,834.1 3,834.1 
    Եղվարդ համայնքի Զորավան բնակավայրի ոռոգման ցանցի ընդլայնում 30,136.2 30,136.2 
    ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 653,962.2 653,962.2 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    ·         Գորիս համայնքի Արտաշեսյան փողոցի 960 մ հատվածի  
ասֆալտապատման աշխատանքներ 

62,752.0 62,752.0 
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 Կապան համայնքի Կապան քաղաքի Դավիթ Բեկ հրապարակի, Ռ․ Մինասյան 
փողոցի մայթերի հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում, Կավարտ 
գետակի մի հատվածի մաքրում և հենապատի վերանորոգում, Կապան 
քաղաքի Թումանյան փողոցի մայթերի և աստիճանների հիմնանորոգում, 

հենապատերի վերանորոգում, Կապան քաղաքի Ռ․Մելիքյան փողոցի մայթերի 
և աստիճանների հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում, Կապան 

քաղաքի Հալիձոր թաղամասի մուտքի և 9, 13, 17, 18, 19 շենքերի բակերի 
հիմանորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի 

հիմնական փողոցը և հարակից 4, 5, 6, 12, 13 և 15 շենքերի բակերի 
հիմնանորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Բաղաբերդ թաղամասի 

թիվ 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ, 
Կապան քաղաքի Սպանդարյան փողոցի թիվ 5, 8 շենքերի բակերի նորոգման 

աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Մանուկյան փ․ N 3, 5 և Թումանյան փ․ N 16, 
18 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ,Կապան քաղաքի Մ․ 

Հարությունյան փողոցի՝ Շահումյան փողոցից մինչև ոստիկանության վարչություն 
հատվածի և N 10, N 12, N 14 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ, 
Կապան քաղաքի Շահումյան փողոցի թիվ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 

25, 27, 29, 31, 33, 39, 39ա շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ, Կապան 
քաղաքի Ա․ Մանուկյան փողոցի մայթի մի հատվածի (Թումանյան, Հ․ 

Ավետիսյան, Ա․ Մանուկյան փողոցների հատման կամրջից մինչև Ա․ Մանուկյան 
1-ին նրբանցք թիվ 2 բ/բ շենքի դիմաց) վերանորոգում, ծառատնկում, 

կանաչապատ տարածքների վերականգնում և բարեկարգում և Կապան 
համայնքի Գեղանուշ գյուղ տանող ճանապարհի վերանորոգում․ հատված 

կմ2+700-կմ4+565 

503,605.0 503,605.0 
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ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի հասարակական շենքերի նորոգում՝ 
Ծավ բնակավայրի վարչական շենքի (նախկինում գյուղապետարանի) 

վերանորոգում, Վերին Խոտանան գյուղում հանդիսությունների սրահի 
(կենցաղի տան) վերանորոգում, Չափնի գյուղում հանդիսությունների սրահի 

(կենցաղի տան)վերանորոգում, Շիկահող բնակավայրի ակումբի շենքի 
տանիքի վերանորոգում, Դավիթ Բեկ գյուղի մշակույթի տան շենքի 

վերականգնում, Վարդավանք գյուղի ակումբի շենքի վերանորոգում, 
Արծվանիկ բնակավայրի բուժկետի վերանորոգում, Թիվ 3 երաժշտական 

դպրոց ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցում, Մարմնամարզության 
մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգում 

87,605.2 87,605.2 

    ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան 76,340.6 76,340.6 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Արենի համայնքի Ռինդ բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցում 76,340.6 76,340.6 
    ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 24,577.3 24,577.3 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Ազատամուտ համայնքում թվով 5 ԲԲՇ-ների տանիքների հիմնանորոգում 24,577.3 24,577.3 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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