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Ü²Ê²ð²ð 

 
N .................................... 

§.......¦ ....................2015Ã. 
 
 

     

 Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և 

արտակարգ իրավիճակների 

նախարար 

 

պարոն Ա.ԵՐԻՑՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Երիցյան 

 

Ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի 

Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1515-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին>>  որոշման նախագիծը: 

 
 

 

Հարգանքով`       Գ. ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grutyun166 
Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն 
Վ.Աթյան 590111 



 

              Նախագիծ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

         

     Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ 

 

…………. 2015 թվականի N ……. 

 
 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  18-Ի N 1515-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ  ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և «Հայաստանի Հանրապետության 2015 

թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ 

կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ  է. 

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին»  N 1515-Ն որոշման NN 1, 5, 11 և 12 

հավելվածներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5 և 6 

հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

 



Հիմնավորում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  

<<Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 

1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման 

նախագծի վերաբերյալ 

 

<<Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1515-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագծի 

մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Լոռու, Սյունիքի և Արարատի մարզեում մի 

շարք հրատապ հիմնանորոգում պահանջող ճանապարհների անցանելիության դժվարացման 

հետ, որի արդյունքում խաթարվել է անվտանգ երթևեկությունը: Նախագծով առաջարկվում է 

<<Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում>> ծրագրի Այլ 

ճանապարհներ ենթածրագրով  2015 թվականի չորրորդ եռամսյակում նախատեսված է 550.0 

միլիոն դրամից՝ 291.0 մլն դրամը տրամադրել Լոռու մարզպետարանին, 50.0 մլն դրամը՝ Սյունիքի 

մարզպետարանին և 208.8 մլն դրամը՝ Արարատի մարզպետարանին՝ տեղական նշանակության 

մի քանի հրատապ հիմնանորոգում պահանջող ճանապարհների հիմնանորոգման նպատակով: 

Միաժամանակ, որոշման նախագծում հաշվի են առնվել ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովոներում 

և լիագումար նիստում ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման 

արդյունքներով ՀՀ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների, պատգամավորական 

խմբերի, խմբակցությունների և անհատ պատգամավորների կողմից ՀՀ կառավարություն 

ներկայացված առաջարկությունները և եզրակացությունները:  

 

 

 

 

Գ.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 



 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  

<<Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի  N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 

կատարելու մասին>> որոշման  նախագծի  ընդունման  կապակցությամբ  այլ  

իրավական  ակտերում  փոփոխություններ կամ լրացումներ  կատարելու  

անհրաժեշտության կամ բացակայության  մասին 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության <<Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 

մասին>> որոշման  նախագծի ընդունումը այլ իրավական ակտերում  փոփոխություններ  կամ  

լրացումներ  կատարելու  անհրաժեշտություն  չի  առաջացնում: 

 

          

                   Գ.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  

<<Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի  N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 

կատարելու մասին>> որոշման  նախագծի  ընդունման  կապակցությամբ  պետական  

բյուջեում  ծախսերի  և  եկամուտների  ավելացման  կամ  նվազման  մասին 

 

Հայաստանի Հանրապետության <<Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի 

պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 

մասին>> որոշման  նախագծի ընդունումը 2015թ Հայաստանի Հանրապետության  պետական  

բյուջեի  ծախսերում  և եկամուտներում ավելացում կամ նվազեցում, ինչպես  նաև  լրացուցիչ  

ֆինանսական  միջոցների  անհրաժեշտություն  չի  առաջացնում: 

 

 

 

                              Գ.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ՑԱՆԿ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  

<<Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի  N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 

կատարելու մասին>> որոշման  նախագծի  հեղինակների  (մշակողների) 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության 2015 

թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 

կատարելու մասին>> որոշման  նախագիծը  մշակվել է ՀՀ տրանսպորտի և կապի 

նախարարության  աշխատակազմի  ֆինանսատնտեսագիտական  և  հաշվապահական  

հաշվառման  վարչության կողմից: 

 

 

            Գ.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

ՑԱՆԿ 

 

Իրավական ակտերի,  որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով 

 մշակվել է  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  

<<Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի  N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 

կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության 2015 

թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 

կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը մշակվել  է <<Հայաստանի Հանրապետության 

բյուջետային համակարգի մասին>> և <<Իրավական  ակտերի  մասին>> ՀՀ   օրենքների հիման   

վրա: 

           

  

Գ.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 


