
           Հավելված N 6 
                       ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 

                     սեպտեմբերի 30-ի N   1612  - Ն  որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ   

NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

      
   

      (հազ. դրամ) 

 
Գործառական 

դասիչը 

 Ծրագրային 
դասիչը  Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, բյուջետային հատկացումների գլխավոր 
կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների և միջոցառումները 

կատարող պետական մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 
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 ինն ամիս  տարի 

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

          ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(21,068,069.8) (33,252,233.6) 

 04          ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (15,508,281.5) (22,990,650.8) 
           այդ թվում`   

   02        Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և 
որսորդություն (4,308,333.3) (9,304,581.1) 

           այդ թվում`   
     04      Ոռոգում (4,308,333.3) (9,304,581.1) 
           այդ թվում`   
      1004    Ոռոգման համակարգի առողջացում (4,308,333.3) (9,304,581.1) 
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           այդ թվում`   
         31001  Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ 

իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում 
(1,083,333.3) (1,083,333.3) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե 
(1,083,333.3) (1,083,333.3) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (1,083,333.3) (1,083,333.3) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (1,083,333.3) (1,083,333.3) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (1,083,333.3) (1,083,333.3) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,083,333.3) (1,083,333.3) 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,083,333.3) (1,083,333.3) 
         31004  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

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

(3,225,000.0) (6,449,999.7) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե 
(3,225,000.0) (6,449,999.7) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (3,225,000.0) (6,449,999.7) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (3,225,000.0) (6,449,999.7) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (3,225,000.0) (6,449,999.7) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (3,225,000.0) (6,449,999.7) 
           - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (3,225,000.0) (6,449,999.7) 
         31006  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման - (1,771,248.1) 
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ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության 
ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե - (1,771,248.1) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - (1,771,248.1) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - (1,771,248.1) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - (1,771,248.1) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (1,771,248.1) 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն - (1,771,248.1) 

   03        Վառելիք և էներգետիկա (3,044,245.9) (3,204,622.4) 
           այդ թվում`   

     04      Վառելիքի այլ տեսակներ (3,044,245.9) (3,204,622.4) 
           այդ թվում`   
      1167   Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր (3,044,245.9) (3,204,622.4) 
           այդ թվում`   
        

32005 
ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի 
շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ 

(3,044,245.9) (3,204,622.4) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
        

   ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

(3,044,245.9) (3,204,622.4) 

        
   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (3,044,245.9) (3,204,622.4) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (3,044,245.9) (3,204,622.4) 
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           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (3,044,245.9) (3,204,622.4) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,580,941.9) (1,598,380.4) 
          - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (1,580,941.9) (1,598,380.4) 

           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (1,463,304.0) (1,606,242.0) 
          - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (1,463,304.0) (1,606,242.0) 
   05        Տրանսպորտ (8,155,702.3) (10,481,447.3) 
           այդ թվում`   
     01      Ճանապարհային տրանսպորտ (8,155,702.3) (10,481,447.3) 
           այդ թվում`   
      1049    Ճանապարհային ցանցի բարելավում (8,155,702.3) (10,481,447.3) 
           այդ թվում`   

        
 21004 

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

(4,500,000.0) (4,500,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
        

   ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն (4,500,000.0) (4,500,000.0) 

        
   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (4,500,000.0) (4,500,000.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (4,500,000.0) (4,500,000.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (4,500,000.0) (4,500,000.0) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (4,500,000.0) (4,500,000.0) 
          - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (4,500,000.0) (4,500,000.0) 
        

 21006  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2 

(390,506.2) (490,506.2) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (390,506.2) (490,506.2) 
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   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (390,506.2) (490,506.2) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (390,506.2) (490,506.2) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (390,506.2) (490,506.2) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (390,506.2) (490,506.2) 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (390,506.2) (490,506.2) 
        

 21007 
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3 (194,553.2) (194,553.2) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (194,553.2) (194,553.2) 
        

   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (194,553.2) (194,553.2) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (194,553.2) (194,553.2) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (194,553.2) (194,553.2) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (194,553.2) (194,553.2) 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (194,553.2) (194,553.2) 
        

 21008 
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի 
կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր 

(235,620.6) (235,620.6) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (235,620.6) (235,620.6) 
        

   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (235,620.6) (235,620.6) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (235,620.6) (235,620.6) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (235,620.6) (235,620.6) 
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           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (235,620.6) (235,620.6) 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (235,620.6) (235,620.6) 
        

 21009  Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 

(830,000.0) (2,002,111.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (830,000.0) (2,002,111.0) 
        

   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (830,000.0) (2,002,111.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (830,000.0) (2,002,111.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (830,000.0) (2,002,111.0) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (830,000.0) (2,002,111.0) 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (830,000.0) (2,002,111.0) 

         21011 
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 (1,270,000.0) (2,223,634.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   

           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն (1,270,000.0) (2,223,634.0) 

       այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (1,270,000.0) (2,223,634.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (1,270,000.0) (2,223,634.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ   
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,150,000.0) (2,103,634.0) 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,150,000.0) (2,103,634.0) 
           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (120,000.0) (120,000.0) 
          - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (120,000.0) (120,000.0) 
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 21012  Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր 

- (100,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն - (100,000.0) 
        

   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 (100,000.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - (100,000.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - (100,000.0) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (100,000.0) 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն - (100,000.0) 
        

 21013 

 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական 
նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների 
բարեկարգման աշխատանքներ 

(735,022.3) (735,022.3) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (735,022.3) (735,022.3) 
        

   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (735,022.3) (735,022.3) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (735,022.3) (735,022.3) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (735,022.3) (735,022.3) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (735,022.3) (735,022.3) 
          - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (735,022.3) (735,022.3) 
      1157    Քաղաքային զարգացում (3,106,011.3) (4,545,286.4) 
           այդ թվում`   
         12017  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների  ծրագիր (1,459,125.7) (1,459,125.7) 
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           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (1,459,125.7) (1,459,125.7) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (1,459,125.7) (1,459,125.7) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (1,459,125.7) (1,459,125.7) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (1,459,125.7) (1,459,125.7) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (120,493.8) (120,493.8) 
          - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (120,493.8) (120,493.8) 

           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (1,338,631.9) (1,338,631.9) 
          - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (1,338,631.9) (1,338,631.9) 

         12018  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային 
ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ) 

(580,524.0) (592,272.2) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (580,524.0) (592,272.2) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (580,524.0) (592,272.2) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (580,524.0) (592,272.2) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (580,524.0) (592,272.2) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - 77,043.8 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն 0.0 77,043.8 

           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (580,524.0) (669,316.0) 
          - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (580,524.0) (669,316.0) 

         12020  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման 
ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն 

(428,814.0) (1,567,539.0) 
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           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (428,814.0) (1,567,539.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (428,814.0) (1,567,539.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (428,814.0) (1,567,539.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (428,814.0) (1,567,539.0) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (710,292.2) 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն - (710,292.2) 
           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (428,814.0) (857,246.8) 
          -Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (428,814.0) (857,246.8) 
         12022  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

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

(28,763.6) (53,706.7) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (28,763.6) (53,706.7) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (28,763.6) (53,706.7) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (28,763.6) (53,706.7) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (28,763.6) (53,706.7) 
           ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (28,763.6) (53,706.7) 
          Նախագծահետազոտական ծախսեր (28,763.6) (53,706.7) 
     05      Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ (608,784.0) (872,642.8) 
           այդ թվում`   
      1157    Քաղաքային զարգացում (608,784.0) (872,642.8) 
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           այդ թվում`   
         12014  Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի 

աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի 
վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր 

(608,784.0) (872,642.8) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (608,784.0) (872,642.8) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (608,784.0) (872,642.8) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (608,784.0) (872,642.8) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (608,784.0) (872,642.8) 
           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (608,784.0) (872,642.8) 
          - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (608,784.0) (872,642.8) 
 05          ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - (1,986,960.0) 
           այդ թվում`   
   01        Աղբահանում - (1,986,960.0) 
           այդ թվում`   
     01      Աղբահանում - (1,986,960.0) 
           այդ թվում`   
      1040    Կոշտ թափոնների կառավարում - (1,986,960.0) 
           այդ թվում`   
         32006  Եվրոպական միության հարևանության  ներդրումային գործիքի 

աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների 
կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր 

- (1,589,568.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն - (1,589,568.0) 
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           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - (1,589,568.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - (1,589,568.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - (1,589,568.0) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (1,589,568.0) 

          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն - (1,589,568.0) 
         32007  Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական 

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

- (397,392.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն - (397,392.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - (397,392.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - (397,392.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - (397,392.0) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (397,392.0) 

          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն - (397,392.0) 
 06          ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
(1,335,604.0) (2,611,163.4) 

           այդ թվում`   
   03        Ջրամատակարարում (1,178,422.8) (2,446,268.3) 
           այդ թվում`   
     01      Ջրամատակարարում (1,178,422.8) (2,446,268.3) 
           այդ թվում`   
      1072    Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում (1,178,422.8) (2,446,268.3) 
           այդ թվում`   
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         12001  Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության 

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

- (1,267,845.5) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե - (1,267,845.5) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - (1,267,845.5) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ - (1,267,845.5) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - (1,267,845.5) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (1,267,845.5) 

          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն - (1,267,845.5) 
         31001  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերա-
կանգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման 
և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

(1,178,422.8) (1,178,422.8) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե (1,178,422.8) (1,178,422.8) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (1,178,422.8) (1,178,422.8) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (1,178,422.8) (1,178,422.8) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (1,178,422.8) (1,178,422.8) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,178,422.8) (1,178,422.8) 

          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,178,422.8) (1,178,422.8) 
   04       Փողոցների լուսավորում (157,181.2) (164,895.1) 
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           այդ թվում`   
     01     Փողոցների լուսավորում (157,181.2) (164,895.1) 
           այդ թվում`   
      1157    Քաղաքային զարգացում (157,181.2) (164,895.1) 
           այդ թվում`   
         12003  Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական 

գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային 
լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում 

(157,181.2) (164,895.1) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (157,181.2) (164,895.1) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (157,181.2) (164,895.1) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (157,181.2) (164,895.1) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (157,181.2) (164,895.1) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (157,181.2) (164,895.1) 
          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (157,181.2) (164,895.1) 
 09          ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
           այդ թվում`   
   06        Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
           այդ թվում`   
     01      Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
           այդ թվում`   
      1189    Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
           այդ թվում`   
         12001  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների 

սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ 
անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ 

(1,118,173.0) (1,118,173.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
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           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,118,173.0) (1,118,173.0) 

          - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,118,173.0) (1,118,173.0) 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                              ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                 Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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