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   (հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը 
 Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և 
դասերի, բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, 

միջոցառումների և միջոցառումները կատարող պետական մարմինների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
ծրագիրը միջոցառումը  ինն ամիս  տարի 

     ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (21,068,069.8) (33,252,233.6) 
     այդ թվում`   

     ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (21,068,069.8) (33,252,233.6) 
 1049    Ծրագրի անվանումը` (8,155,702.3) (10,481,447.3) 
     Ճանապարհային ցանցի բարելավում   
     Ծրագրի նպատակը`     
     Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում     
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`     
     Ճանապարհների ծածկի որակի և փոխադրումների արդյունավետության 

բարելավում, ճանապարհների վիճակով պայմանավորված պատահարների նվազում 
    

 Ծրագրի միջոցառումներ 
   21004  Միջոցառման անվանումը` (4,500,000.0) (4,500,000.0) 
     Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Մ6 Վանաձոր-

Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի 
ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում 
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     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Ճանապարհաշինական աշխատանքներ   
     Միջոցառման տեսակը   
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ   

   21006  Միջոցառման անվանումը` (390,506.2) (490,506.2) 
     Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ 

միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2   

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Աշտարակ-Թալին 29+600կմ-71+500կմ հատվածի կառուցում   
     Միջոցառման տեսակը   
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ   

  21007  Միջոցառման անվանումը` (194,553.2) (194,553.2) 
     Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-

հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր՝ Տրանշ 3   

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-

հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր՝ Տրանշ 3   

     Միջոցառման տեսակը   
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ   

  21008  Միջոցառման անվանումը` (235,620.6) (235,620.6) 
     Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի 
վերակառուցման վարկային ծրագիր 

    

     Միջոցառման նկարագրությունը`     
     Նոր կամրջի կառուցման շինարարական աշխատանքներ     
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     Միջոցառման տեսակը     
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ 
    

   21009  Միջոցառման անվանումը` (830,000.0) (2,002,111.0) 
     Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-

հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 
  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Լանջիկ-Գյումրի 27.47 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում   
     Միջոցառման տեսակը   
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ 
  

   21011  Միջոցառման անվանումը` (1,270,000.0) (2,223,634.0) 
     Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ 

միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր՝ Տրանշ 3   

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Հատված Թալին-Լանջիկ 71+500 կմ-90+200 կմ կառուցման շինարարական 

աշխատանքներ   

     Միջոցառման տեսակը     
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ   

   21012  Միջոցառման անվանումը` - (100,000.0) 
     Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-

հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր   

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Ճանապարհաշինական աշխատանքներ   
     Միջոցառման տեսակը   
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ   
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   21013  Միջոցառման անվանումը` (735,022.3) (735,022.3) 
     Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական 

նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների 
բարեկարգման աշխատանքներ 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ   
     Միջոցառման տեսակը   
     Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ   

 1157    Ծրագրի անվանումը` (3,263,192.5) (4,710,181.5) 
     Քաղաքային զարգացում   
     Ծրագրի նպատակը`   
     Քաղաքային ենթակառուցվածքների զարգացում   
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`   
     Քաղաքային ենթակառուցվածքների արդիականացում և բարելավում   

Ծրագրի միջոցառումներ 
  12017  Միջոցառման անվանումը` (1,459,125.7) (1,459,125.7) 
     Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների  ծրագիր   

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Գյումրու ընտրված փողոցների (ներառյալ հետիոտնային անցումների ցանցը և 

ջրահեռացման համակարգը) վերակառուցում   

     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   
   12018  Միջոցառման անվանումը` (580,524.0) (592,272.2) 
     Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ)   
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     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Գյումրու փողոցային լուսավորության արդիականացում՛ փողոցային 

լուսավորության այլ ավտոմատ կառավարման համակարգի տեղադրում   

     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   
   12020  Միջոցառման անվանումը` (428,814.0) (1,567,539.0) 
     Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային 

ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի 
ճանապարհային շինարարություն 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար 

տրամադրվող աջակցություն  
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   
   12022  Միջոցառման անվանումը` (28,763.6) (53,706.7) 
     Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի 
շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Գյումրու ճանապարհների վերակառուցմանը և փողոցային լուսավորության 

արդիականացման  աշխատանքներ   

     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   
   12003  Միջոցառման անվանումը` (157,181.2) (164,895.1) 
     Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական 

գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային 
լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում 
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     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     ՀՀ համայնքներին քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի 

բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություն   

     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   
   12014  Միջոցառման անվանումը` (608,784.0) (872,642.8) 
     Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ 
դրամաշնորհային ծրագիր 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում   
     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   
 1189    Ծրագրի անվանումը` (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
     Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր   
     Ծրագրի նպատակը`   
     Նպաստել երկրի սեյսմակայունության ապահովմանը, անհատական և 

հասարակական անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը   

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`   
     Դպրոցական շենքերի սեյսմակայունության մակարդակի բարձրացում   

Ծրագրի միջոցառումներ 
   12001  Միջոցառման անվանումը` (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
     Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների 

սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ 
անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ՝ շինարարական 

ստանդարտների արդիականացում՝ արտակարգ իրավիճակներին 
արձագանքման ծրագրի մշակում՝ սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի 
սարքավորումների արդիականացում: 
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     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   
 1040    Ծրագրի անվանումը` - (1,986,960.0) 
     Կոշտ թափոնների կառավարում   
     Ծրագրի նպատակը`   
     Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում սոցիալական և 

բնապահպանական խնդիրների լուծում   

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`   
     Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում   

Ծրագրի միջոցառումներ 
   32006  Միջոցառման անվանումը` - (1,589,568.0) 
     Եվրոպական միության հարևանության  ներդրումային գործիքի աջակցությամբ 

իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային 
ծրագիր 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի 

ստեղծում 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ   

   32007  Միջոցառման անվանումը` - (397,392.0) 
     Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական 

գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ 
թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի 

ստեղծում   
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     Միջոցառման տեսակը   
     Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ   

 1004    Ծրագրի անվանումը` (4,308,333.3) (9,304,581.1) 
     Ոռոգման համակարգի առողջացում   
     Ծրագրի նպատակը`   
     Ոռոգման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովում   
     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`   
     Ոռոգման ջրի մատակարարման արդյունավետության և հասանելիության 

բարելավում՝ կորուստների կրճատում   

Ծրագրի միջոցառումներ 
   31001  Միջոցառման անվանումը` (1,083,333.3) (1,083,333.3) 
     Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ 

իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում   

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ 

իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագիր   

     Միջոցառման տեսակը   
     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 

հետ գործառնություններ   

   31004  Միջոցառման անվանումը` (3,225,000.0) (6,449,999.7) 
     Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի 
շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր 
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     Միջոցառման տեսակը   
     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 

հետ գործառնություններ   

   31006  Միջոցառման անվանումը` - (1,771,248.1) 
     Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի 
երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի 
երկրորդ փուլ 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 

հետ գործառնություններ 
  

 1072    Ծրագրի անվանումը` (1,178,422.8) (2,446,268.3) 
     Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում   
     Ծրագրի նպատակը`   
     Ջրամատակարարման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության 

ապահովում 
  

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`   
     Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավում՝ 

կորուստների կրճատում   

Ծրագրի միջոցառումներ 
   31001  Միջոցառման անվանումը` (1,178,422.8) (1,178,422.8) 
     Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման 
ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 
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     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     6 քաղաքների և 37 գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) 
վերականգնման աշխատանքներ 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների 

հետ գործառնություններ   

   12001  Միջոցառման անվանումը` - (1,267,845.5) 
     Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության 

ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ 
վերականգնման աշխատանքների իրականացում ինչպես նաև՛ Արմավիրի 
կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Տրանսֆերտների տրամադրում   

 1167    Ծրագրի անվանումը` (3,044,245.9) (3,204,622.4) 
     Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր   
     Ծրագրի նպատակը`   
     Նպաստել էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և 

էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը   

     Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`   
     Հուսալի և անվտանգ էլեկտրամատակարարման ապահովում   



 11

Ծրագրի միջոցառումներ 
   32005  Միջոցառման անվանումը` (3,044,245.9) (3,204,622.4) 
     ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի 

շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ 

  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի 

երկարացում   

     Միջոցառման տեսակը   
     Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ 
    

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                 Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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