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        (հազ. դրամ) 

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների, 
միջոցառումները կատարող  պետական մարմինների  և ուղղությունների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 
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ինն ամիս տարի 

    ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(1,744,166.5) (1,734,420.4) 

    այդ  թվում՝   
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1041 32001 
Մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային 
ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին 
գույքով ապահովում 

0.0 330,901.7 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 0.0 330,901.7 

1045 32001  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում (129,825.2) (217,911.4) 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 0.0 41,739.0 
այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

ՀՀ Արմավիրի մարզ - 41,739.0 
«Էջմիածնի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ - 41,739.0 

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (129,825.2) (259,650.4) 
այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

ՀՀ Կոտայքի մարզ (129,825.2) (259,650.4) 

«Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական 
գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ (129,825.2) (259,650.4) 

1045 32004 
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատություններում ուսումնարտադրական բազայով 
ապահովում 

0.0 60,165.1 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 0.0 60,165.1 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    ՀՀ Շիրակի մարզ - 59,545.1 

    «Գյումրու N 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ  - 59,545.1 
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    ՀՀ Տավուշի մարզ - 620.0 
    «Դիլիջանի արվեստի պետական քոլեջ»  ՊՈԱԿ  620.0 

1045 32005  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների շենքերի կառուցում 

(59,798.9) (176,098.9) 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (59,798.9) (176,098.9) 
այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

ՀՀ Սյունիքի մարզ (59,798.9) (176,098.9) 
«Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» 
ՊՈԱԿ 

(59,798.9) (176,098.9) 

1075 21001  Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և վերականգնում 1,734.0 4,505.7 
    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 1,734.0 4,505.7 
այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

1. Վերականգնողական աշխատանքներ 1,734.0 - 
որից`   

ՀՀ Տավուշի մարզ 1,734.0 - 

    Գոշ համայնքի Գոշավանքի գավթի 
տանիքածածկերի նորոգում  

1,734.0  

    
2. Վավերագրման և ուսումնասիրման աշխատանքներ, (այդ թվում՝ 

հետախուզումև պեղում), գիտանախագծային փաստաթղթերի կազմում և 
փորձաքննում  

- 4,505.7 

    որից`   

    ՀՀ Արագածոտնի մարզ - 4,505.7 

    Ամբերդ ամրոցի վթարային հատվածների ամրակայում և դրա տարածքների 
բարեկարգում - 4,505.7 



 4

1075 32008 Թանգարանների և պատկերասրահների գույքային և տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում 0.0 43,600.0 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 0.0 43,600.0 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Երևան քաղաք - 38,000.0 
    «Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարան» ՊՈԱԿ  - 4,000.0 
    «Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ - 1,200.0 
    «Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան» ՊՈԱԿ - 800.0 
    «Հովհաննես Թումանյանի թանգարան» ՊՈԱԿ - 800.0 
    «Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ - 1,200.0 
    «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ - 400.0 
    «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ - 4,000.0 
    «Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ - 4,800.0 
    «Ալեքսանդր Սպենդարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ - 1,200.0 
    «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ - 1,200.0 
    «Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան» ՊՈԱԿ - 1,600.0 
    «Ն. Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ - 800.0 
    «Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ - 2,800.0 
    «Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ - 1,600.0 
    «Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ - 800.0 
    «Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ - 10,800.0 
    ՀՀ Արմավիրի մարզ - 4,000.0 

    «Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և 
ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան» ՊՈԱԿ - 4,000.0 

    ՀՀ Կոտայքի մարզ - 1,600.0 
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    «Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ - 800.0 
    «Հրազդանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ - 800.0 

1075 32009 Պատմամշակութային ժառանգության ոլորտի կազմակերպությունների գույքային 
ապահովվածության բարելավում 

0.0 11,381.1 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 0.0 11,381.1 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Երևան քաղաք - 11,381.1 
    «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ - 11,381.1 

1111 32001 Բարձրագույն  ուսումնական հաստատությունների և «Զեյթուն»  ուսանողական 
ավան»  հիմնադրամի շենքային պայմանների բարելավում 

(103,032.6) (206,065.2) 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (103,032.6) (206,065.2) 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Երևան քաղաք (103,032.6) (206,065.2) 
    «Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ (103,032.6) (206,065.2) 

1124 32001 Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի զարգացում 0.0 43,800.0 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 0.0 43,800.0 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Երևան քաղաք - 39,800.0 
    «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ - 39,000.0 
    «Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ - 800.0 
    ՀՀ Արագածոտնի մարզ - 400.0 
    «Վ. Պետրոսյանի անվան Արագածոտնի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ - 400.0 
    ՀՀ Արարատի մարզ - 400.0 
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    «Օ. Չուբարյանի անվան Արարատի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ - 400.0 
    ՀՀ Արմավիրի մարզ - 400.0 
    «Արմավիրի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ - 400.0 
    ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ - 400.0 
    «Վ. Պետրոսյանի անվան Գեղարքունիքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ - 400.0 
    ՀՀ Լոռու մարզ - 400.0 
    «Լոռու մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ - 400.0 
    ՀՀ Կոտայքի մարզ - 400.0 
    «Կոտայքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ - 400.0 
    ՀՀ Շիրակի մարզ - 400.0 
    «Շիրակի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ - 400.0 
    ՀՀ Սյունիքի մարզ - 400.0 
    «Սյունիքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ - 400.0 
    ՀՀ Վայոց ձորի մարզ - 400.0 
    «Վայոց ձորի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ - 400.0 
    ՀՀ Տավուշի մարզ - 400.0 
    «Տավուշի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ - 400.0 

1124 32002  Ներդրումներ գրադարանների հիմնանորոգման համար 0.0 59,833.8 
    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն - 59,833.8 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Երևան քաղաք - 59,833.8 
    «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ - 59,833.8 

1146 12010 Կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում (857,210.3) (1,467,324.9) 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   
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    ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (857,210.3) (1,467,324.9) 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    ՀՀ Արագածոտնի մարզ (80,023.1) (160,046.2) 

    ՀՀ Արագածոտնի մարզի  Ալագյազ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ 
հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ  (80,023.1) (160,046.2) 

    ՀՀ Արարատի մարզ (80,023.1) (160,046.2) 

    ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ 
հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ  

(80,023.1) (160,046.2) 

    ՀՀ Արմավիրի մարզ (80,023.1) 0.2 

    ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգևան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ 
հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ (80,023.1) (160,046.2) 

    ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշեն համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ 
հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ 

- 80,023.2 

    ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ 
հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ - 80,023.2 

    ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ (80,023.1) (160,046.2) 

    ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ 
հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ  

(80,023.1) (160,046.2) 

    ՀՀ Լոռու մարզ (187,769.3) (375,538.5) 

    ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ 
հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ  (80,023.1) (160,046.2) 

    ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ 
հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ 

(107,746.2) (215,492.3) 

    ՀՀ Կոտայքի մարզ (80,023.1) (160,046.2) 

    ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ 
հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ  (80,023.1) (160,046.2) 

    ՀՀ Սյունիքի մարզ (194,058.6) (301,067.9) 
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    ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ 
հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ (194,058.6) (301,067.9) 

    ՀՀ Տավուշի մարզ (75,267.0) (150,533.9) 

    ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում 
«Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ (75,267.0) (150,533.9) 

1148 32004 Արտադպրոցական հաստատությունների գույքային և տեխնիկական 
ապահովվածության բարելավում 

0.0 26,940.0 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 0.0 26,940.0 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Երևան քաղաք - 16,500.0 
    «Ատլետիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
    «Երևանի ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
    «Երևանի հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 

    «Վ. Ենգիբարյանի անվան բռնցքամարտի օլիմպիական մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 620.0 

    «Ն. Մուշեղյանի անվան ըմբշամարտի  օլիմպիական մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 

- 1,320.0 

    «Թիավարության մարզաձևերի  օլիմպիական մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 

    «Սամբոյի և ձյուդոյի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 1,320.0 
    «Հեծանվային սպորտի  օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 

    «Հ. Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և 
ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 

- 870.0 

    «Ռ. Կարապետյանի անվան մենապայքարային մարզաձևերի  օլիմպիական 
մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
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    «Երևանի օլիմպիական մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
    «Տիգրան Պետրոսյանի անվան Շախմատի տուն-մարզադպրոց»  ՊՈԱԿ - 1,320.0 
    «Հրաձգության հանրապետական մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 620.0 
    «Խաղային մարզաձևերի օլիմպական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 620.0 
    «Տեխնիկական մոդելավորման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ - 620.0 
    «Մանկապատանեկան հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ - 620.0 
    «Տեխնիկական ստեղծագործության հանրապետական» ՊՈԱԿ - 620.0 
    «Ընտանիք» մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն ՊՈԱԿ - 620.0 

    «Գեղարվեստական դաստիարակության և մշակույթի մանկապատանեկան 
կենտրոն» ՊՈԱԿ - 620.0 

    «Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ - 620.0 
    ՀՀ Արմավիրի մարզ - 870.0 

    «Արմավիրի մենապայքարային մարզաձևերի մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 

    ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ - 870.0 
    «Սևանի ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
    ՀՀ Լոռու մարզ - 1,740.0 
    «Վանաձորի բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
    «Սպիտակի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
    ՀՀ Կոտայքի մարզ - 1,740.0 

    «Հրազդանի մականախաղի և շախմատի  օլիմպիական մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 

    «Լ. Հարությունյանի անվան Ծաղկաձորի լեռնադահուկային մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 

    ՀՀ Շիրակի մարզ - 4,350.0 
    «Գյումրու մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
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    «Գյումրու Լ. Մնացականյանի անվան ձմեռային մարզաձևերի 
մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 

    «Գյումրու սուսերամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
    «Գյումրու ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
    «Գյումրու աթլետիկայի  օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 
    ՀՀ Սյունիքի մարզ - 870.0 
    «Քաջարանի համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ - 870.0 

1163 12001 Աջակցություն համայնքներին մարզական հաստատությունների շենքային 
պայմանների բարելավման համար 0.0 14,688.0 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե - 14,688.0 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    ՀՀ Շիրակի մարզ - 14,688.0 

    «Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի 
մանկապատանեկան դպրոց» նոր սպորտային համալիր - 14,688.0 

1163 32002 Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում (201,679.0) (403,357.9) 
    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (201,679.0) (403,357.9) 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Երևան քաղաք (201,679.0) (403,357.9) 

    «Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ (201,679.0) (403,357.9) 

1168 32007  Թատերահամերգային կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի  
համալրում 

0.0 16,227.0 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն - 16,227.0 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   
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    Երևան քաղաք - 16,227.0 
    «Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ - 7,177.0 
    «Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ - 5,750.0 
    «Հայաստանի էստրադային ջազ նվագախումբ» ՊՈԱԿ - 3,300.0 

1183 32001 Կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում (67,127.6) (3,466.8) 
    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն - 17,081.7 
այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

ՀՀ Արագածոտնի մարզ - 17,081.7 
«Ռյա Թազայի Ա․Ավդալի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ - 17,081.7 

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (67,127.6) (61,474.0) 
այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

Երևան քաղաք (67,127.6) (61,474.0) 
«Երևանի հ. 22 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (67,127.6) (61,474.0) 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան - 40,925.5 
այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ - 40,925.5 
Զոլաքար գյուղի Ա. Վարդանյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց - 40,925.5 

1183 32003 
 Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների  
մոդուլային շենքերի կառուցում (449,861.3) (449,861.3) 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (449,861.3) (449,861.3) 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ (291,718.3) (291,718.3) 
    «Լեռնահովիտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (186,065.4) (186,065.4) 
    «Շատջրեք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (105,652.9) (105,652.9) 
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    ՀՀ Վայոց ձորի մարզ (158,143.0) (158,143.0) 
    «Գոմքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (158,143.0) (158,143.0) 

1183 32007 
 Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 
նոր մարզադահլիճների կառուցում (91,394.4) (182,788.8) 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե (91,394.4) (182,788.8) 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    ՀՀ Արագածոտնի մարզ (91,394.4) (182,788.8) 
    Ալագյազի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ (52,408.8) (104,817.5) 
    «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ (38,985.7) (77,971.3) 

1183 32009 Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 
մարզադահլիճների վերակառուցում 

214,028.8 713,429.5 

    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 214,028.8 713,429.5 
այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

Երևան քաղաք 78,641.2 262,137.6 
«Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 40,705.4 135,684.8 
«Երևանի թիվ 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 25,693.9 85,646.4 
«Երևանի թիվ 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 12,241.9 40,806.4 
ՀՀ Արմավիրի մարզ 86,423.7 288,078.9 
«Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 24,537.9 81,792.9 
«Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 28,788.2 95,960.8 
«Արմավիրի հ. 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 33,097.6 110,325.2 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ 21,304.8 71,016.0 
«Վերին Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 21,304.8 71,016.0 
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ՀՀ Լոռու մարզ 27,659.1 92,197.0 
«Ալավերդու N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 27,659.1 92,197.0 

1183 32012  Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում 0.0 46,982.9 
    այդ թվում` ըստ կատարողների   

    

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան - 46,982.9 
այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ - 46,982.9 
Զոլաքար գյուղի Ա. Վարդանյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց - 46,982.9 

 

 

 

            ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                 ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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