
    Հավելված N 11 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 29-ի N 1518-Ն որոշման 
 

«ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱUԻՆ» OՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 5 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  
ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 4 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` 

ծր
ա
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ջո

ցա
-

ռո
ւմ
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դրամա- 
շնորհային 
միջոցներ 

 համա- 
ֆինան- 

 սավորում 
 

դրամա- 
շնորհային 
միջոցներ 

 համա- 
ֆինան- 

սավորում 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ (5,566,732.40) (5,474,224.10) (92,508.30) (7,344,395.00) (7,249,492.90) (94,902.10) 
     այդ թվում` -   -   

     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (474,706.20) (467,287.30) (7,418.90) (585,518.80) (575,706.10) (9,812.70) 
     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 
(5,092,026.20) (5,006,936.80) (85,089.40) (6,758,876.20) (6,673,786.80) (85,089.40) 

    ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(5,566,732.40) (5,474,224.10) (92,508.30) (7,344,395.00) (7,249,492.90) (94,902.10) 

1004    Ոռոգման համակարգի առողջացում (128,882.40) (128,882.40) - (163,544.80) (163,544.80) - 
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     այդ թվում` -      

  

 11009 

 Գերմանիայի զարգացման վարկերի 
բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների 
ինտեգրացված կառավարման 
դրամաշնորհային ծրագիր 

(16,951.60) (16,951.60) - (16,951.60) (16,951.60) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -      

     ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե 

(16,951.60) (16,951.60) - (16,951.60) (16,951.60) - 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

-      

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (16,951.60) (16,951.60) - (16,951.60) (16,951.60) - 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (16,951.60) (16,951.60) - (16,951.60) (16,951.60) - 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (16,951.60) (16,951.60) - (16,951.60) (16,951.60) - 
     Այլ ծախսեր (16,951.60) (16,951.60) - (16,951.60) (16,951.60) - 
  

11011 

  Զարգացման ֆրանսիական 
գործակալության աջակցությամբ 
իրականացվող ոռոգման ոլորտի 
ֆինանսական կայունության և 
ոռոգման կառավարման 
կարողությունների բարելավման 
դրամաշնորհային ծրագրի 
խորհրդատվություն և կառավարում 

(103,987.50) (103,987.50) - (138,649.90) (138,649.90) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           
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     ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե 

(103,987.50) (103,987.50) - (138,649.90) (138,649.90) - 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

-           

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (103,987.50) (103,987.50) - (138,649.90) (138,649.90) - 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (103,987.50) (103,987.50) - (138,649.90) (138,649.90) - 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (103,987.50) (103,987.50) - (138,649.90) (138,649.90) - 
     Այլ ծախսեր (103,987.50) (103,987.50) - (138,649.90) (138,649.90) - 
  

11012 

Ֆրանսիայի Հանրապետության 
կառավարության աջակցությամբ 
իրականացվող՝ Վեդու ջրամբարի 
կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր 

(7,943.30) (7,943.30) - (7,943.30) (7,943.30) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           
     ՀՀ  տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարա-
րության ջրային կոմիտե 

(7,943.30) (7,943.30) - (7,943.30) (7,943.30) - 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

-           

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (7,943.30) (7,943.30) - (7,943.30) (7,943.30) - 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (7,943.30) (7,943.30) - (7,943.30) (7,943.30) - 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (7,943.30) (7,943.30) - (7,943.30) (7,943.30) - 
     Այլ ծախսեր (7,943.30) (7,943.30) - (7,943.30) (7,943.30) - 
1040   Կոշտ թափոնների կառավարում (1,046,518.50) (1,034,818.60) (11,699.90) (1,090,042.10) (1,072,548.40) (17,493.70) 
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    այդ թվում` -           

  12001 

 Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Երևանի կոշտ 
թափոնների կառավարման» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

(64,147.20) (52,447.30) (11,699.90) (107,670.80) (90,177.10) (17,493.70) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           

    
 ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(64,147.20) 
(52,447.30) (11,699.90) (107,670.80) (90,177.10) (17,493.70) 

    
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

- 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (64,147.20) (52,447.30) (11,699.90) (107,670.80) (90,177.10) (17,493.70) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (64,147.20) (52,447.30) (11,699.90) (107,670.80) (90,177.10) (17,493.70) 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (64,147.20) (52,447.30) (11,699.90) (107,670.80) (90,177.10) (17,493.70) 
     Այլ ծախսեր (64,147.20) (52,447.30) (11,699.90) (107,670.80) (90,177.10) (17,493.70) 

  12002 

 Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Կոտայքի և 
Գեղարքունիքի մարզի կոշտ 
թափոնների կառավարման 
խորհրդատվության համար» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

(99,336.10) (99,336.10) - (99,336.10) (99,336.10) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           
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 ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(99,336.10) (99,336.10) - (99,336.10) (99,336.10) - 

    
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

- 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (99,336.10) (99,336.10) - (99,336.10) (99,336.10) - 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (99,336.10) (99,336.10) - (99,336.10) (99,336.10) - 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (99,336.10) (99,336.10) - (99,336.10) (99,336.10) - 
     Այլ ծախսեր (99,336.10) (99,336.10) - (99,336.10) (99,336.10) - 

   
32004 

  Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Կոտայքի և 
Գեղարքունիքի մարզի կոշտ 
թափոնների կառավարման» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

(550,220.20) (550,220.20) - (550,220.20) (550,220.20) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           

    
 ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(550,220.20) 
(550,220.20) - (550,220.20) (550,220.20) - 

    
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

- 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (550,220.20) (550,220.20) - (550,220.20) (550,220.20) - 

     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 

(550,220.20) (550,220.20) - (550,220.20) (550,220.20) - 
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     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (550,220.20) (550,220.20) - (550,220.20) (550,220.20) - 
     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (550,220.20) (550,220.20) - (550,220.20) (550,220.20) - 

     - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 

(550,220.20) (550,220.20) - (550,220.20) (550,220.20) - 

   
32006 

 Եվրոպական միության հարևանության  
ներդրումային գործիքի աջակցությամբ 
իրականացվող «Երևանի կոշտ 
թափոնների կառավարման» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

(266,256.40) (266,256.40) - (266,256.40) (266,256.40) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           

    
 ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(266,256.40) 
(266,256.40) - (266,256.40) (266,256.40) - 

    
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

- 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (266,256.40) (266,256.40) - (266,256.40) (266,256.40) - 

     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 

(266,256.40) 
(266,256.40) - (266,256.40) (266,256.40) - 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (266,256.40) (266,256.40) - (266,256.40) (266,256.40) - 
     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (266,256.40) (266,256.40) - (266,256.40) (266,256.40) - 

     - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 

(266,256.40) (266,256.40) - (266,256.40) (266,256.40) - 
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32007 

 Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողու-
թյան և բնապահպանական գործընկե-
րության ֆոնդի աջակցությամբ 
իրականացվող «Երևանի կոշտ 
թափոնների կառավարման» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

(66,558.60) (66,558.60) - (66,558.60) (66,558.60) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           

     ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն 

(66,558.60) 
(66,558.60) - (66,558.60) (66,558.60) - 

    
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

- 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (66,558.60) (66,558.60) - (66,558.60) (66,558.60) - 

     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 

(66,558.60) 
(66,558.60) - (66,558.60) (66,558.60) - 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (66,558.60) (66,558.60) - (66,558.60) (66,558.60) - 
     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (66,558.60) (66,558.60) - (66,558.60) (66,558.60) - 

     - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 

(66,558.60) (66,558.60) - (66,558.60) (66,558.60) - 

1049   Ճանապարհային ցանցի բարելավում (1,174,248.90) (1,089,159.50) (85,089.40) (1,269,248.90) (1,184,159.50) (85,089.40) 
     այդ թվում` -           

  21007 

Եվրոպական ներդրումային բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող 
Հյուսիս-հարավ միջանցքի զար-
գացման դրամաշնորհային ծրագիր, 
Տրանշ 3 

(829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) (829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) 
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     այդ թվում` ըստ կատարողների -           

    
 ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե 

(829,248.90) 
(744,159.50) (85,089.40) (829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) 

    
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

- 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) (829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) 

     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 

(829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) (829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) (829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) 
     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) (829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) 

    - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 

(829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) (829,248.90) (744,159.50) (85,089.40) 

  21014 

  Եվրոպական ներդրումային  բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Մ6 
Վանաձոր-Ալավերդի- Վրաստանի 
սահման միջպետական 
նշանակության ճանապարհի 
անվտանգության բարելավման 
դրամաշնորհային ծրագիր 

(345,000.00) (345,000.00) - (440,000.00) (440,000.00) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           

    
 ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարու-
թյան ջրային կոմիտե 

(345,000.00) 
(345,000.00) - (440,000.00) (440,000.00) - 
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 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

- 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (345,000.00) (345,000.00) - (440,000.00) (440,000.00) - 

     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 

(345,000.00) (345,000.00) - (440,000.00) (440,000.00) - 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (345,000.00) (345,000.00) - (440,000.00) (440,000.00) - 
     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (345,000.00) (345,000.00) - (440,000.00) (440,000.00) - 

    - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 

(345,000.00) (345,000.00)   (440,000.00) (440,000.00) - 

 
1072 

   Ջրամատակարարաման և 
ջրահեռացման բարելավում 

(1,177,198.90) (1,177,198.90) - (1,177,198.90) (1,177,198.90) - 

     այդ թվում` -           
  

11004 

Եվրոպական միության հարևանության 
ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի ջրամա-
տակարարման բարելավման 
դրամաշնորհային ծրագիր 

(5,824.90) (5,824.90) - (5,824.90) (5,824.90) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           
     ՀՀ  տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե 

(5,824.90) (5,824.90) - (5,824.90) (5,824.90) - 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

-           

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (5,824.90) (5,824.90) - (5,824.90) (5,824.90) - 
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     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (5,824.90) (5,824.90) - (5,824.90) (5,824.90) - 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (5,824.90) (5,824.90) - (5,824.90) (5,824.90) - 
     Այլ ծախսեր (5,824.90) (5,824.90) - (5,824.90) (5,824.90) - 

  31004 

Եվրոպական միության հարևանության 
ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի ջրամատակա-
րարման բարելավման դրամաշնորհա-
յին ծրագրի շրջանակներում Ջրամա-
տակարարման և ջրահեռացման 
ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում 

(186,972.70) (186,972.70) - (186,972.70) (186,972.70) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           

    
 ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե 

(186,972.70) 
(186,972.70) - (186,972.70) (186,972.70) - 

    
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

- 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (186,972.70) (186,972.70) - (186,972.70) (186,972.70) - 

     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 

(186,972.70) (186,972.70) - (186,972.70) (186,972.70) - 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (186,972.70) (186,972.70) - (186,972.70) (186,972.70) - 
     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (186,972.70) (186,972.70) - (186,972.70) (186,972.70) - 

    - Շենքերի և շինությունների 
կապիտալ վերանորոգում 

(186,972.70) (186,972.70) - (186,972.70) (186,972.70) - 
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  12001 

Գերմանիայի զարգացման և Եվրո-
պական միության հարևանության 
ներդրումային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
 դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ 

(984,401.30) (984,401.30) - (984,401.30) (984,401.30) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           

    
 ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե 

(984,401.30) (984,401.30) - (984,401.30) (984,401.30) - 

    
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

- 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (984,401.30) (984,401.30) - (984,401.30) (984,401.30) - 

     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 

(984,401.30) (984,401.30) - (984,401.30) (984,401.30) - 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (984,401.30) (984,401.30) - (984,401.30) (984,401.30) - 
     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (954,487.60) (954,487.60) - (954,487.60) (954,487.60) - 

    - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 

(954,487.60) (954,487.60)   (954,487.60) (954,487.60) - 

     ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (29,913.70) (29,913.70) - (29,913.70) (29,913.70) - 
    - Նախագծահետազոտական ծախսեր (29,913.70) (29,913.70)   (29,913.70) (29,913.70) - 

 1157    Քաղաքային զարգացում (2,039,883.70) (2,044,164.70) 4,281.00 (3,644,360.30) (3,652,041.30) 7,681.00 
 այդ թվում՛ -           
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   12003 

  Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողու-
թյան և բնապահպանական գործընկե-
րության ֆոնդի աջակցությամբ իրա-
կանացվող Երևանի քաղաքային 
լուսավորության դրամաշնորհային 
ծրագրի կատարման ապահովում  

(264,995.40) (264,995.40) - (264,995.40) (264,995.40) - 

      այդ թվում` ըստ կատարողների  -           

    
  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն  

(264,995.40) 
(264,995.40) - (264,995.40) (264,995.40) - 

    
  այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ  

- 
          

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ  (264,995.40) (264,995.40) - (264,995.40) (264,995.40) - 

      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  

(264,995.40) 
(264,995.40) - (264,995.40) (264,995.40) - 

      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  (264,995.40) (264,995.40) - (264,995.40) (264,995.40) - 
      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (264,995.40) (264,995.40) - (264,995.40) (264,995.40) - 

      - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն  

(264,995.40) 
(264,995.40) - (264,995.40) (264,995.40) - 

  12004  Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի քաղաքային 
լուսավորության դրամաշնորհային 
ծրագրի կատարման ապահովում 

25,711.00 21,430.00 4,281.00 46,126.00 38,445.00 7,681.00 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           
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     ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

25,711.00 21,430.00 4,281.00 46,126.00 38,445.00 7,681.00 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

-           

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 25,711.00 21,430.00 4,281.00 46,126.00 38,445.00 7,681.00 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 25,711.00 21,430.00 4,281.00 46,126.00 38,445.00 7,681.00 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 25,711.00 21,430.00 4,281.00 46,126.00 38,445.00 7,681.00 
     Այլ ծախսեր 25,711.00 21,430.00 4,281.00 46,126.00 38,445.00 7,681.00 
  12014  Եվրոպական միության հարևանության 

ներդրումային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի մետրոպոլի-
տենի վերակառուցման երկրորդ 
դրամաշնորհային ծրագիր 

(690,399.20) (690,399.20) - (690,399.20) (690,399.20) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           
     ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(690,399.20) (690,399.20) - (690,399.20) (690,399.20) - 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

(690,399.20) (690,399.20) - (690,399.20) (690,399.20) - 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (690,399.20) (690,399.20) - (690,399.20) (690,399.20) - 
     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 
(690,399.20) (690,399.20) - (690,399.20) (690,399.20) - 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (690,399.20) (690,399.20) - (690,399.20) (690,399.20) - 
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     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (690,399.20) (690,399.20) - (690,399.20) (690,399.20) - 
     - Շենքերի և շինությունների 

շինարարություն 
(690,399.20) (690,399.20)   (690,399.20) (690,399.20)   

   12016  Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Գյումրու քաղաքային 
ճանապարհների տեխնիկական համա-
գործակցության   դրամաշնորհային 
ծրագիր 

(202,226.60) (202,226.60) - (255,268.20) (255,268.20) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           
     ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(202,226.60) (202,226.60) - (255,268.20) (255,268.20) - 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

-           

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (202,226.60) (202,226.60) - (255,268.20) (255,268.20) - 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (202,226.60) (202,226.60) - (255,268.20) (255,268.20) - 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (202,226.60) (202,226.60) - (255,268.20) (255,268.20) - 
     Այլ ծախսեր (202,226.60) (202,226.60) - (255,268.20) (255,268.2) - 
   12018  Վերակառուցման և զարգացման 

եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Գյումրու քաղաքային 
ճանապարհների դրամաշնորհային 
ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ) 

(271,143.50) (271,143.50) - (271,143.50) (271,143.50) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           
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     ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(271,143.50) (271,143.50) - (271,143.50) (271,143.50) - 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

-           

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (271,143.50) (271,143.50) - (271,143.50) (271,143.50) - 
     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 
(271,143.50) (271,143.50) - (271,143.50) (271,143.50) - 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (271,143.50) (271,143.50) - (271,143.50) (271,143.50) - 
     ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
(271,143.50) (271,143.50) - (271,143.50) (271,143.50) - 

     - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (271,143.50) (271,143.50) - (271,143.50) (271,143.50) - 

  12028 

 Արևելյան Եվրոպայի էներգախնյողու-
թյան և շրջակա միջավայրի գործընկե-
րության տարածաշրջանային հիմնա-
դրամի աջակցությամբ իրականացվող 
Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի 
նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի 
ներդրման ֆինանսական աջակցու-
թյան դրամաշնորհային ծրագիր 

(636,830.00) (636,830.00) - (2,208,680.00) (2,208,680.00) - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների -           

    
 ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(636,830.00) (636,830.00) - (2,208,680.00) (2,208,680.00) - 
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 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

- 
          

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (636,830.00) (636,830.00) - (2,208,680.00) (2,208,680.00) - 

     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 

(636,830.00) (636,830.00) - (2,208,680.00) (2,208,680.00) - 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (636,830.00) (636,830.00) - (2,208,680.00) (2,208,680.00) - 

     ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

(636,830.00) (636,830.00) - (2,208,680.00) (2,208,680.00) - 

     - Տրանսպորտային սարքավորումներ (636,830.00) (636,830.00) - (2,208,680.00) (2,208,680.00) - 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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