
Հավելված N 1 
                                 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                  սեպտեմբերի 8-ի N 1397 - Ն որոշման 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 7  
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 6 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

    (հազ. դրամ) 

 Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, 
միջոցառումների և միջոցառումները կատարող պետական 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 
     ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  - - 
    այդ թվում՝   

     Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին - - 
     այդ թվում`   

  
  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն - - 

    այդ թվում`   

1212    Տարածքային զարգացում - - 
     այդ թվում`   

  12007 
ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքների 

զարգացման նպատակով - - 

     այդ թվում` ըստ կատարողների   
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    ՀՀ կառավարություն (693,714.6) (693,714.6) 
    ՀՀ Արարատի մարզպետարան 70,889.5 70,889.5 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    

Մասիս քաղաքի 1-3-րդ փողոցների, 1-10-րդ փողոցների փակուղիների 
գործող լուսավորության ցանցի շարունակության, 1-7-րդ թաղամասերի 
և Մասիս կայարանի մի հատվածի արտաքին լուսավորության ցանցի 

անցկացում 

70,889.5 70,889.5 

    ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 70,709.9 70,709.9 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    
Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքի Բաբաջանյան փողոցի և 

Նարեկացի փողոցի հետիոտնային ճանապարհի  սալարկման 
աշխատանքներ 

38,895.4 38,895.4 

    Շողակաթ համայնքի Շողակաթ բնակավայրի 7-րդ փողոցի կառուցում 
սալարկմամբ 13,384.2 13,384.2 

    Շողակաթ համայնքի 6 բնակավայրերում փողոցների արտաքին 
լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ 18,430.3 18,430.3 

    ՀՀ Լոռու մարզպետարան 23,253.6 23,253.6 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Դսեղ համայնքի մանկապարտեզի ճանապարհի կառուցումը սալարկմամբ 23,253.6 23,253.6 
    ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 29,967.9 29,967.9 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    
Ախուրյան համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ճանապարհների 
սպասարկումն իրականացնող տեխնիկական միջոցների կայանման, 

սպասարկման կենտրոնի կառուցում 
29,967.9 29,967.9 

    ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 353,307.0 353,307.0 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   
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Գորայք համայնքի Գորայք բն․ «Ծաղկունք», «Սաիտակ տուն» 
ջրաղբյուրների ջրհավաք ավազանների վերանորոգում, ՕԿՋ թիվ 1-ի 

քլորակայանի կառուցում, բնակավայրը սնող խմելու ջրի ջրագծի 
մասնակի վերանորոգում 

10,559.5 10,559.5 

    

Գորայք համայնքի Սառնակունք բն․ «Սալով», «Կոստոյի» 
աղբյուրների ջրհավաք ավազանների հիմնանորոգում, «Սալով» 

աղբյուր ջրագծի մասնակի վերանորոգում, ներբնակավայրը խմելու 
ջրի ջրագծի մասնակի վերանորոգում 

18,200.1 18,200.1 

    

·         Սիսիան համայնքի «Նար-Դոս փողոցի, Նար-Դոս – Գ. Նժդեհ 
ճանապարհահատվածի, Խանջյան փողոցի վերջնամասի, Րաֆֆու 

փողոցի մի հատվածի, Ն. Ադոնցի փակուղու, Ա. Մանուկյան փողոցի 
մայթերի և վաքերի, Գայի 3, 4, Խանջյան 1ա, 3ա, Հ. Ազոյան 2, 2ա, 4, 6, 
8, 10 բազմաբնակարան շենքերի հարակից փողոցների, Որոտան 1, 3, 

5, 7, Որոտան 2, 4, 6, 8 բազմաբնակարան շենքերի հետնամասի, 
Բռնակոթ բնակավայրի Վ. Ոսկանյան փողոցից դպրոց տանող 

ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում», 

129,796.1 129,796.1 

    

Կապան համայնքի «Կապան քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի 12 նկուղային և կիսանկուղային հարկերի նորոգում  ու Կապան 
քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 16 հարթ և 9 լանջավոր 

տանիքների վերանորոգում 

194,751.3 194,751.3 

    ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան 145,586.7 145,586.7 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Արենի համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում 1000 գծմ ճանապարհի 
ասֆալտապատում 

40,052.6 40,052.6 
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Արենի համայնքի` 
 1. Արենի բնակավայրում «Շեղ առու» (Դոլայի առու) ոռոգման գծի 1,4 
կմ երկարությամբ կիսախողովակների հատվածում պոլիէթիլենային 

D=315մմ խողովակներով ջրագծի կառուցում,  
2. Ելփին բնակավայրում «Տանձիկի առու» տարածքում ոռոգման 

ջրատարի արտաքին ցանցի կառուցում,  
3. Ելփին բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերանորոգում,  

4. Խաչիկ բնակավայրում «Կաղ առու» ոռոգման արտաքին ցանցի 
կառուցում,  

5. Խաչիկ բնակավայրում Հիվանդանոցի թաղամասում ոռոգման 
ջրագծի կառուցում, 

 6. Չիվա բնակավայրում «Քարուտ» կոչվող տարածքում ոռոգման 
ջրագծի կառուցում 

60,194.3 60,194.3 

    Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում մեքենատրակտորային 
պարկի կառուցում, Աղավնաձոր բն․ 1 հենապատի կառուցում  

35,013.9 35,013.9 

    Եղեգնաձոր համայնքի հրապարակի նորոգում 4,849.4 4,849.4 
    Եղեգիս համայնքի Շատին բնակավայրում  հողատարածքի գնում 5,476.5 5,476.5 

 

 

                   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                      ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                           ՂԵԿԱՎԱՐ                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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