
Հավելված N 5 
                                 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                    օգոստոսի 24-ի N   1349   - Ն որոշման 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 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  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ինն ամիս տարի 

ընդամենը 

այդ թվում` 

ընդամենը 

այդ թվում` 

ծր
ա

գի
րը
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ջո
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ռո

ւմ
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դրամա-
շնորհային 
միջոցներ 

համաֆինան- 
սավորում 

դրամա-
շնորհային 
միջոցներ 

համաֆինան- 
սավորում 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ (389,181.6) - (389,181.6) (560,663.7) - (560,663.7) 
     այդ թվում`       
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (55,570.4) - (55,570.4) (80,938.0) - (80,938.0) 
     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (333,611.2) - (333,611.2) (479,725.7) - (479,725.7) 

    ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(389,181.6) - (389,181.6) (560,663.7) - (560,663.7) 
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 1157    Քաղաքային զարգացում (84,075.8) - (84,075.8) (105,310.0) - (105,310.0) 
 այդ թվում՝       

   12016  Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Գյումրու քաղաքային 
ճանապարհների տեխնիկական 
համագործակցության   դրամաշնորհային 
ծրագիր 

(40,075.8) - (40,075.8) (51,075.8) - (51,075.8) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների       
     ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարություն (40,075.8) - (40,075.8) (51,075.8) - (51,075.8) 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (40,075.8) - (40,075.8) (51,075.8) - (51,075.8) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (40,075.8) - (40,075.8) (51,075.8) - (51,075.8) 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (40,075.8) - (40,075.8) (51,075.8) - (51,075.8) 
     Այլ ծախսեր (40,075.8) - (40,075.8) (51,075.8) - (51,075.8) 
   12018  Վերակառուցման և զարգացման 

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

(44,000.0) - (44,000.0) (54,234.2) - (54,234.2) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների       
     ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարություն (44,000.0) - (44,000.0) (54,234.2) - (54,234.2) 
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     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (44,000.0) - (44,000.0) (54,234.2) - (54,234.2) 
     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (44,000.0) - (44,000.0) (54,234.2) - (54,234.2) 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (44,000.0) - (44,000.0) (54,234.2) - (54,234.2) 
     ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (44,000.0) - (44,000.0) (54,234.2) - (54,234.2) 

     - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (44,000.0) - (44,000.0) (54,234.2) - (54,234.2) 
1040    Կոշտ թափոնների կառավարում (68,694.5) - (68,694.5) (143,497.9) - (143,497.9) 
     այդ թվում`       
   12002  Վերակառուցման և զարգացման 

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

(7,632.4) - (7,632.4) (22,000.0) - (22,000.0) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների       
     ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարություն (7,632.4) - (7,632.4) (22,000.0) - (22,000.0) 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (7,632.4) - (7,632.4) (22,000.0) - (22,000.0) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (7,632.4) - (7,632.4) (22,000.0) - (22,000.0) 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (7,632.4) - (7,632.4) (22,000.0) - (22,000.0) 
     Այլ ծախսեր (7,632.4) - (7,632.4) (22,000.0) - (22,000.0) 



 4

   32004   Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Կոտայքի և 
Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների 
կառավարման» դրամաշնորհային 
ծրագիր 

(61,062.1) - (61,062.1) (121,497.9) - (121,497.9) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների       
     ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարություն (61,062.1) - (61,062.1) (121,497.9) - (121,497.9) 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (61,062.1) - (61,062.1) (121,497.9) - (121,497.9) 
     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 

ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (61,062.1) - (61,062.1) (121,497.9) - (121,497.9) 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (61,062.1) - (61,062.1) (121,497.9) - (121,497.9) 
     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (61,062.1) - (61,062.1) (121,497.9) - (121,497.9) 
     - Շենքերի և շինությունների 

շինարարություն 
(61,062.1) - (61,062.1) (121,497.9) - (121,497.9) 

1004    Ոռոգման համակարգի առողջացում (6,716.4) - (6,716.4) (6,716.4) - (6,716.4) 
     այդ թվում`       
  

 11009 

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

(5,576.9) - (5,576.9) (5,576.9) - (5,576.9) 

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

(5,576.9) - (5,576.9) (5,576.9) - (5,576.9) 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (5,576.9) - (5,576.9) (5,576.9) - (5,576.9) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (5,576.9) - (5,576.9) (5,576.9) - (5,576.9) 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (5,576.9) - (5,576.9) (5,576.9) - (5,576.9) 
     Այլ ծախսեր (5,576.9) - (5,576.9) (5,576.9) - (5,576.9) 
  

11012 

Ֆրանսիայի Հանրապետության 
կառավարության աջակցությամբ 
իրականացվող՝ Վեդու ջրամբարի 
կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր 

(1,139.5) - (1,139.5) (1,139.5) - (1,139.5) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների       
     ՀՀ  տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության 
ջրային կոմիտե 

(1,139.5) - (1,139.5) (1,139.5) - (1,139.5) 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (1,139.5) - (1,139.5) (1,139.5) - (1,139.5) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (1,139.5) - (1,139.5) (1,139.5) - (1,139.5) 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (1,139.5) - (1,139.5) (1,139.5) - (1,139.5) 
     Այլ ծախսեր (1,139.5) - (1,139.5) (1,139.5) - (1,139.5) 
 
1072 

   Ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
բարելավում (229,694.9) - (229,694.9) (305,139.4) - (305,139.4) 

     այդ թվում`       
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11004 

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

(1,145.8) - (1,145.8) (1,145.8) - (1,145.8) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների       
     ՀՀ  տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության 
ջրային կոմիտե 

(1,145.8) - (1,145.8) (1,145.8) - (1,145.8) 

     այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (1,145.8) - (1,145.8) (1,145.8) - (1,145.8) 
     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (1,145.8) - (1,145.8) (1,145.8) - (1,145.8) 
     ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (1,145.8) - (1,145.8) (1,145.8) - (1,145.8) 
     Այլ ծախսեր (1,145.8) - (1,145.8) (1,145.8) - (1,145.8) 

  31004 

Եվրոպական միության հարևանության 
ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի ջրամա-
տակարարման բարելավման 
դրամաշնորհային ծրագրի շրջա-
նակներում ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում 

(31,361.0) - (31,361.0) (106,805.5) - (106,805.5) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների       

    
 ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարության 
ջրային կոմիտե 

(31,361.0) - (31,361.0) (106,805.5) - (106,805.5) 
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 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (31,361.0) - (31,361.0) (106,805.5) - (106,805.5) 

     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (31,361.0) - (31,361.0) (106,805.5) - (106,805.5) 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (31,361.0) - (31,361.0) (106,805.5) - (106,805.5) 
     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (31,361.0) - (31,361.0) (106,805.5) - (106,805.5) 

    - Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

(31,361.0) - (31,361.0) (106,805.5) - (106,805.5) 

  12001 

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

(197,188.1) - (197,188.1) (197,188.1) - (197,188.1) 

     այդ թվում` ըստ կատարողների       

    
 ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարության 
ջրային կոմիտե 

(197,188.1) - (197,188.1) (197,188.1) - (197,188.1) 

    
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (197,188.1) - (197,188.1) (197,188.1) - (197,188.1) 

     ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (197,188.1) - (197,188.1) (197,188.1) - (197,188.1) 

     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (197,188.1) - (197,188.1) (197,188.1) - (197,188.1) 
     ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (185,674.4) - (185,674.4) (185,674.4) - (185,674.4) 
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    - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն (185,674.4) - (185,674.4) (185,674.4) - (185,674.4) 

     ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (11,513.7) - (11,513.7) (11,513.7) - (11,513.7) 
    - Նախագծահետազոտական ծախսեր (11,513.7) - (11,513.7) (11,513.7) - (11,513.7) 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                   ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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