
Նախագիծ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«__» «______» 2015 թվականի N ___ Ն 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ 

ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի` առաջնահերթ լուծում պահանջող 

հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքների համար 

Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացնել 

4,395,000.0 հազ. դրամ, այդ թվում` 

1) Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանին՝ 300,000.0 հազ. 

դրամ՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարանին՝ 630,000.0 հազ. 

դրամ՝ համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանին՝ 635,000.0 հազ. 

դրամ՝ համաձայն N 3 հավելվածի.  

4) Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանին՝ 445,000.0 հազ. 

դրամ՝ համաձայն N 4 հավելվածի. 

5) Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանին` 485,000.0 հազ. դրամ՝ 

համաձայն N 5 հավելվածի. 

6) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանին՝ 470,000.0 հազ. 

դրամ՝ համաձայն N 6 հավելվածի. 



7) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանին` 530,000.0 հազ. դրամ՝ 

համաձայն N 7 հավելվածի. 

8) Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարանին` 300,000.0 հազ. 

դրամ՝ համաձայն N 8 հավելվածի. 

9) Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանին` 300,000.0 հազ. 

դրամ՝ համաձայն N 9 հավելվածի. 

10) Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին` 300,000.0 հազ. 

դրամ՝ համաձայն N 10 հավելվածի: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարումն 

ապահովող միջոցառումների մասին»  N 1515-Ն որոշման NN 11 և 12 հավելվածներում 

կատարել լրացումներ՝ համաձայն NN  11 և 12 հավելվածների: 

3. Սահմանել, որ սույն որոշման վրա չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարություն 2011 թվականի փետրվարի 10-ի <<Գնումների գործընթացի 

կազմակերպման մասին>> թիվ 168-Ն որոշման 20-րդ կետով սահմանված դրույթը: 

     4. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով հաստատված N 3 

հավելվածի 5.1, 5.2, 5.3 և 7-րդ ենթակետով հաստատված N  7-ի հավելվածի 4.1 կետերով 

սահմանված գործառույթները իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի <<Հայաստանի Հանրապետության 

Գեղարքունիքի մարզպետարանին հատկացված գումարի բաշխման և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1520-Ա որոշումը 

չեղյալ ճանաչելու մասին>> թիվ 821-Ա որոշմամբ սահմանված ընթացակարգերին 

համապատասխան: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 

 

 



 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ 

ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  1. Անհրաժեշտությունը 

Նախագծի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ներկայումս 

Հայաստանի Հանրապետության մարզերում տարբեր ոլորտներում առկա են մի շարք 

հիմնախնդիրներ` մասնավորապես, դպրոցաշինության, մշակութային, նախադպրոցական 

հաստատության, բնակարանաշինության, ճանապարհաշինության, ջրամատակարարման, 

ոռոգման և այլ ոլորտներում:  

Ներկայացվող կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է ՀՀ մարզերում 

հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման  նպատակով ՀՀ 

մարզպետարաններին հատկացնել շուրջ 4,4 մլրդ դրամ գումար՝ մարզային և 

համայնքային ենթակայության ենթակառուցվածքներում, ինչպես նաև բնակչության 

համար սոցիալական և կենսական նշանակություն ունեցող ծրագրեր իրականացնելու 

համար:  

 

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները 

Նախագծով նախատեսվում է 4,4 մլրդ դրամ գումար հատկացնել ՀՀ կառավարության 

պահուստային ֆոնդից ՀՀ մարզերում դպրոցաշինության, նախադպրոցական 

հաստատության, բնակարանաշինության, ճանապարհաշինության, ջրամատակարարման, 

ոռոգման և այլ ոլորտներում կապիտալ և սոցիալական բնույթի ծրագրեր իրականացնելու 

նպատակով:  



Նախագծի ընդունման դեպքում ՀՀ մարզերում կլուծեն սոցիալական բնույթի և 

կենսական նշանակություն ունեցող հարցեր, մասնավորապես` դպրոցաշինության,  

ճանապարհաշինության, բնակարանաշինության, ջրամատակարարման, ոռոգման և այլ 

բնագավառներում:   

 3 .Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը 

ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացմանը համահունչ կլուծվեն ՀՀ մարզերում առավել 

առաջնային խնդիրները: 

  4.  Կարգավորման նպատակը և բնույթը 

Կարգավորման նպատակն է ՀՀ մարզերում իրականացնել կապիտալ և այլ բնույթի 

ծրագրեր, որի արդյունքում լուծում կտրվի բնակչության և համայնքների  սոցիալական 

նշանակություն ունեցող հիմնախնդիրներին:  

 5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք 

Նախագծի մշակումը իրականացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ 

իրավիճակների նախարարությունը։ 

 6. Ակնկալվող արդյունքը 

Նախագծի ընդունմամբ կլուծվեն ՀՀ մարզերի առաջնահերթ նշանակություն ունեցող 

հիմնախնդիրները: 

 

 

 

 

 

 

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը 

կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին 

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեից գումար 

հատկացնելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ 

իրավական ակտերում փոփոխություններ և /կամ լրացումներ կատարելու 

անհրաժեշտություն չկա: 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

Իրավական ակտն ընդունելու կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական 

ավելացումների կամ նվազեցումների մասին 

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեից գումար 

հատկացնելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ  

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական 

ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն սպասվում: 


