
    Հավելված N 10 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 29-ի N 1518-Ն որոշման 
 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱUԻՆ» OՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  
ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

       (հազ. դրամ) 
 

Ծրագրային 
դասիչը 

 Բյուջետային գլխավոր 
կարգադրիչների, ծրագրերի և 

միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

ինն ամիս տարի 
 ընդամենը  այդ թվում`  ընդամենը  այդ թվում` 
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 վարկային 
միջոցներ 

 համա- 
ֆինան-

սավորում 
 

 վարկային 
միջոցներ 

 համա- 
ֆինան- 

սավորում 

    
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 
այդ թվում`  

(11,408,806.50) (11,501,314.80) 92,508.30 (11,406,412.70) (11,501,314.80) 94,902.10 

      - ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ   (680,095.90) (461,514.80) (218,581.10) (817,496.10) (476,514.80) (340,981.30) 

      - ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ-
ՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ   (10,728,710.60) (11,039,800.00) 311,089.40 (10,588,916.60) (11,024,800.00) 435,883.40 

    
 ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(11,408,806.50) (11,501,314.80) 92,508.30 (11,406,412.70) (11,501,314.80) 94,902.10 
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այդ թվում`  

1004    Ոռոգման համակարգի առողջացում  (6,792,000.00) (6,792,000.00) - (6,792,000.00) (6,792,000.00) - 
     այդ թվում`        

   31004 

  Գերմանիայի զարգացման վարկերի 
բանկի աջակցությամբ իրականաց-
վող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրս-
ների ինտեգրված կառավարման 
ծրագրի շրջանակներում ջրային 
տնտեսության ենթակառուցվածք-
ների հիմնանորոգում  

(6,792,000.00) (6,792,000.00) - (6,792,000.00) (6,792,000.00) - 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

    
  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարու-
թյան ջրային կոմիտե  

(6,792,000.00) (6,792,000.00) - (6,792,000.00) (6,792,000.00) - 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (6,792,000.00) (6,792,000.00) - (6,792,000.00) (6,792,000.00) - 

      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  

(6,792,000.00) (6,792,000.00) - (6,792,000.00) (6,792,000.00) - 

      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  (6,792,000.00) (6,792,000.00) - (6,792,000.00) (6,792,000.00) - 
      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (6,792,000.00) (6,792,000.00) - (6,792,000.00) (6,792,000.00) - 

      - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն  

(6,792,000.00) (6,792,000.00) - (6,792,000.00) (6,792,000.00) - 

1049     Ճանապարհային ցանցի բարելավում  (1,125,910.60) (1,211,000.00) 85,089.40 (1,125,910.60) (1,211,000.00) 85,089.40 
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     այդ թվում`        

   11005 

  Համաշխարհային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Կենսական 
նշանակության ճանապարհային 
ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակ-
ներում համակարգում և կառավարում  

(47,000.00) (38,000.00) (9,000.00) (66,000.00) (53,000.00) (13,000.00) 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

      ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (47,000.00) (38,000.00) (9,000.00) (66,000.00) (53,000.00) (13,000.00) 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (47,000.00) (38,000.00) (9,000.00) (66,000.00) (53,000.00) (13,000.00) 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  (47,000.00) (38,000.00) (9,000.00) (66,000.00) (53,000.00) (13,000.00) 
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ  (47,000.00) (38,000.00) (9,000.00) (66,000.00) (53,000.00) (13,000.00) 
      - Այլ ծախսեր  (47,000.00) (38,000.00) (9,000.00) (66,000.00) (53,000.00) (13,000.00) 

   11007 

  Ասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող 
Հայաստան-Վրաստան սահմանային 
տարածաշրջանային ճանապարհի 
(Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) 
բարելավման ծրագրի համակարգում 
և կառավարում  

(85,000.00) - (85,000.00) (135,000.00) - (135,000.00) 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

      ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (85,000.00) - (85,000.00) (135,000.00) - (135,000.00) 
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  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (85,000.00) - (85,000.00) (135,000.00) - (135,000.00) 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  (85,000.00) - (85,000.00) (135,000.00) - (135,000.00) 
     ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ  (50,000.00) - (50,000.00) (100,000.00) - (100,000.00) 

      Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետա-
կան հատվածի այլ մակարդակներին  

(50,000.00) - (50,000.00) (100,000.00) - (100,000.00) 

      - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ  (50,000.00) - (50,000.00) (100,000.00) - (100,000.00) 
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ  (35,000.00) - (35,000.00) (35,000.00) - (35,000.00) 

    

  - Հարկեր, պարտադիր վճարներ և 
տույժեր, որոնք կառավարման 
տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ  

(35,000.00) - (35,000.00) (35,000.00) - (35,000.00) 

   11011 

 Ասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող 
Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգաց-
ման ծրագրի համակարգում և 
կառավարում  (Տրանշ 3)  

(70,000.00) - (70,000.00) (70,000.00) - (70,000.00) 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

      ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (70,000.00) - (70,000.00) (70,000.00) - (70,000.00) 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (70,000.00) - (70,000.00) (70,000.00) - (70,000.00) 
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      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  (70,000.00) - (70,000.00) (70,000.00) - (70,000.00) 
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ  (70,000.00) - (70,000.00) (70,000.00) - (70,000.00) 
      - Այլ ծախսեր  (70,000.00) - (70,000.00) (70,000.00) - (70,000.00) 

   11012 

  Եվրասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի 
համակարգում և կառավարում  

(223,000.00) (223,000.00) - (223,000.00) (223,000.00) - 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

      ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (223,000.00) (223,000.00) - (223,000.00) (223,000.00) - 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (223,000.00) (223,000.00) - (223,000.00) (223,000.00) - 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  (223,000.00) (223,000.00) - (223,000.00) (223,000.00) - 
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ  (223,000.00) (223,000.00) - (223,000.00) (223,000.00) - 
      - Այլ ծախսեր  (223,000.00) (223,000.00) - (223,000.00) (223,000.00) - 

   11014 

  Կենսական նշանակության ճանա-
պարհային ցանցի բարելավման   
երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման 
ծրագրի համակարգում և կառավարում  

(230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

      ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) 



 6

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) 
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ  (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) 
      - Այլ ծախսեր  (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) (230,000.00) (168,000.00) (62,000.00) 

   11015 

  Եվրոպական ներդրումային բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող 
Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգաց-
ման ծրագրի համակարգում և կառա-
վարում (Տրանշ 3)  

(20,000.00) (20,000.00) - (20,000.00) (20,000.00) - 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

      ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (20,000.00) (20,000.00) - (20,000.00) (20,000.00) - 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (20,000.00) (20,000.00) - (20,000.00) (20,000.00) - 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  (20,000.00) (20,000.00) - (20,000.00) (20,000.00) - 
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ  (20,000.00) (20,000.00) - (20,000.00) (20,000.00) - 
      - Այլ ծախսեր  (20,000.00) (20,000.00) - (20,000.00) (20,000.00) - 

   11016 

  Հյուսիս-հարավ ճանապարհային 
միջանցքի զարգացման ծրագրի 
Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի 
համակարգում և կառավարում  

- - - (70,794.00) - (70,794.00) 
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      այդ թվում` ըստ կատարողների        

      ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  

- - - (70,794.00) - (70,794.00) 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  - - - (70,794.00) - (70,794.00) 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  - - - (70,794.00) - (70,794.00) 
     ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ  - - - (70,794.00) - (70,794.00) 

      Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական 
հատվածի այլ մակարդակներին  - - - (70,794.00) - (70,794.00) 

      - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ  - - - (70,794.00) - (70,794.00) 

  21004 

 Ասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող  Մ6 
Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի 
սահման միջպետական նշանակու-
թյան ճանապարհի ծրագրի 
կառուցում և հիմնանորոգում  

357,589.40 - 357,589.40 1,967,383.40 1,500,000.00 467,383.40 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

      ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  357,589.40 - 357,589.40 1,967,383.40 1,500,000.00 467,383.40 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  357,589.40 - 357,589.40 1,967,383.40 1,500,000.00 467,383.40 
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      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  357,589.40 - 357,589.40 1,967,383.40 1,500,000.00 467,383.40 

      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  357,589.40 - 357,589.40 1,967,383.40 1,500,000.00 467,383.40 
      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  357,589.40 - 357,589.40 1,967,383.40 1,500,000.00 467,383.40 

      Շենքերի և շինությունների 
կապիտալ վերանորոգում  

357,589.40 - 357,589.40 1,967,383.40 1,500,000.00 467,383.40 

  21008 

  Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող ՀՀ պետական 
սահմանի Բագրատաշեն անցման 
կետի կամրջի վերակառուցման 
վարկային ծրագիր  

(228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

      ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) 

      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  

(228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) 

      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) 
      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) 

      - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն  

(228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) (228,500.00) (182,000.00) (46,500.00) 
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  21009 

 Եվրոպական ներդրումային բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող 
Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման 
վարկային ծրագիր, Տրանշ 3  

(580,000.00) (580,000.00) - (2,110,000.00) (2,110,000.00) - 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

      ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  

(580,000.00) (580,000.00) - (2,110,000.00) (2,110,000.00) - 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (580,000.00) (580,000.00) - (2,110,000.00) (2,110,000.00) - 

      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  (580,000.00) (580,000.00) - (2,110,000.00) (2,110,000.00) - 

      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  (580,000.00) (580,000.00) - (2,110,000.00) (2,110,000.00) - 
      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (580,000.00) (580,000.00) - (2,110,000.00) (2,110,000.00) - 

      - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն  (580,000.00) (580,000.00) - (2,110,000.00) (2,110,000.00) - 

  21013 

  Համաշխարհային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Կենսական 
նշանակության ճանապարհացանցի 
բարելավման երկրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագրի շրջա-
նակներում ավտոճանապարհների 
բարեկարգման աշխատանքներ  

- - - 60,000.00 45,000.00 15,000.00 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        
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      ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն  

- - - 60,000.00 45,000.00 15,000.00 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  - - - 60,000.00 45,000.00 15,000.00 

      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  

- - - 60,000.00 45,000.00 15,000.00 

      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  - - - 60,000.00 45,000.00 15,000.00 
      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  - - - 60,000.00 45,000.00 15,000.00 

      Շենքերի և շինությունների 
կապիտալ վերանորոգում  - - - 60,000.00 45,000.00 15,000.00 

1072    Ոռոգման համակարգի առողջացում  (600,514.80) (600,514.80) - (600,514.80) (600,514.80) - 
     այդ թվում`        

   11007 

 Գերմանիայի զարգացման վարկերի 
բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
ջրամատակարարման և ջրահեռաց-
ման ենթակառուցվածքների վերա-
կանգնման ծրագրի երրորդ փուլ  

(12,514.80) (12,514.80) - (12,514.80) (12,514.80) - 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

    
  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարա-
րության ջրային կոմիտե  

(12,514.80) (12,514.80) - (12,514.80) (12,514.80) - 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  
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      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (12,514.80) (12,514.80) - (12,514.80) (12,514.80) - 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  (12,514.80) (12,514.80) - (12,514.80) (12,514.80) - 
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ  (12,514.80) (12,514.80) - (12,514.80) (12,514.80) - 
      Այլ ծախսեր  (12,514.80) (12,514.80) - (12,514.80) (12,514.80) - 

   31002 

 Եվրոպական ներդրումային բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող ջրա-
մատակարարման և ջրահեռացման 
ենթակառուցվածքների վերականգնման 
ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակ-
ներում ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ենթակառուցվածք-
ների հիմնանորոգում  

(273,875.00) (273,875.00) - (273,875.00) (273,875.00) - 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

    
  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարա-
րության ջրային կոմիտե  

(273,875.00) (273,875.00) - (273,875.00) (273,875.00) - 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (273,875.00) (273,875.00) - (273,875.00) (273,875.00) - 

      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  

(273,875.00) (273,875.00) - (273,875.00) (273,875.00) - 

      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  (273,875.00) (273,875.00) - (273,875.00) (273,875.00) - 
      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (273,875.00) (273,875.00) - (273,875.00) (273,875.00) - 

      - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն  (273,875.00) (273,875.00) - (273,875.00) (273,875.00) - 
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   31003 

 Եվրոպակական ներդրումային 
բանկի աջակցությամբ իրականաց-
վող Երևանի ջրամատակարարման 
 բարելավման ծրագրի շրջանակ-
ներում ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում  

(314,125.00) (314,125.00) - (314,125.00) (314,125.00) - 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

    
  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարու-
թյան ջրային կոմիտե  

(314,125.00) (314,125.00) - (314,125.00) (314,125.00) - 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (314,125.00) (314,125.00) - (314,125.00) (314,125.00) - 

      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  (314,125.00) (314,125.00) - (314,125.00) (314,125.00) - 

      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  (314,125.00) (314,125.00) - (314,125.00) (314,125.00) - 
      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (314,125.00) (314,125.00) - (314,125.00) (314,125.00) - 

      - Շենքերի և շինությունների 
կապիտալ վերանորոգում  

(314,125.00) (314,125.00) - (314,125.00) (314,125.00) - 

1157    Քաղաքային զարգացում  (2,890,381.10) (2,897,800.00) 7,418.90 (2,887,987.30) (2,897,800.00) 9,812.70 
     այդ թվում`        
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   12012 

  Ասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող 
քաղաքային ենթակառուցվածքների 
և քաղաքի կայուն զարգացման 
ներդրումային ծրագրի համակարգում 
և կառավարում  

7,418.90 - 7,418.90 9,812.70 - 9,812.70 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        

    
  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

7,418.90 - 7,418.90 9,812.70 - 9,812.70 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  7,418.90 - 7,418.90 9,812.70 - 9,812.70 
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  7,418.90 - 7,418.90 9,812.70 - 9,812.70 
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ  7,418.90 - 7,418.90 9,812.70 - 9,812.70 
      Այլ ծախսեր  7,418.90 - 7,418.90 9,812.70 - 9,812.70 

   12021 

  Ասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող 
քաղաքային ենթակառուցվածքների 
և քաղաքի կայուն զարգացման 
ներդրումային երկրորդ ծրագրի 
շրջանակներում ճանապարհային 
շինարարություն  

(2,897,800.00) (2,897,800.00) - (2,897,800.00) (2,897,800.00) - 

      այդ թվում` ըստ կատարողների        
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  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

(2,897,800.00) (2,897,800.00) - (2,897,800.00) (2,897,800.00) - 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

      

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (2,897,800.00) (2,897,800.00) - (2,897,800.00) (2,897,800.00) - 

      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  

(2,897,800.00) (2,897,800.00) - (2,897,800.00) (2,897,800.00) - 

      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  (2,897,800.00) (2,897,800.00) - (2,897,800.00) (2,897,800.00) - 
      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (2,897,800.00) (2,897,800.00) - (2,897,800.00) (2,897,800.00) - 

      - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն  

(2,897,800.00) (2,897,800.00) - (2,897,800.00) (2,897,800.00) - 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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