
Հավելված N 2 
                         ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                    դեկտեմբերի 2-ի N 1979-Ն որոշման 

 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 
N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 7 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի  

N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 6 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 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 տարի 
     ԸՆԴԱՄԵՆԸ  (9,740.0) 
    այդ թվում՝   

 - Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին (13,055.8) 

 այդ թվում`   

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (13,055.8) 
այդ թվում` 
1212  Տարածքային զարգացում (13,055.8) 
     այդ թվում`   
  12025 Մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում (13,055.8) 
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   այդ թվում` ըստ կատարողների   
    ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 300.0  
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   
    Նորապատ հակակարկտային  կայան /2 հատ/ (200.0) 
    Բամբակաշատ խորքային հորի պոմպի վերանորոգում 780.0 

    Հուշակերտ խորքային հորի կահավորում  (80.0) 
    Արաքս/Արմ/ հակակարկտային կայանի կառուցում /2 հատ/ (200.0) 
    Բերքաշատ խորքային հորի կահավորում  (1,000.0) 
    Բերքաշատ համայնքի ջրհան կայանի կահավորում  1,000.0 
    ՀՀ Արարատի մարզպետարան (4,000.0) 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Մասիս համայնքի  ֆուտբոլի դաշտի կառուցում (4,000.0) 

    Մասիս համայնքի  լուսավորության ցանցի կառուցում 4,000.0 
    Արտաշատ  համայնքի  նոր  թաղամասի  գազաֆիկացում (6,200.0) 
    Արևշատ համայնքի  մանկապարտեզի համար գույքի ձեռքբերում 2,200.0 
    Քաղցրաշեն  համայնքի մանկապարտեզի  սանհանգույցի  կառուցում (2,000.0) 
    Քաղցրաշեն համայնքի մանկապարտեզի խմբասենյակների մասնակի նորոգում 2,000.0 
    Դարբնիկ համայնքի ոռոգման ցանցի վերանորոգում (2,500.0) 
    Դարբնիկ համայնքի կոյուղագծերի վերանորոգման աշխատանքներ 2,500.0 
    ՀՀ Լոռու մարզպետարան (1,876.0) 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   
    Վանաձոր համայնքի Թումանյան 11 շենք - բակի ասֆալտապատում (2,942.6) 
    Վանաձոր համայնքի Շիրակի խճուղի 56-60 շենքեր - բակի ասֆալտապատում 857.6 
    Վանաձոր համայնքի Տարոն 2, 40-50 շենքեր -բակի ասֆալտապատում (100.0) 
    Վանաձոր համայնքի Բաթումի 19 շենք - բակի ասֆալտապատում 101.0 
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    Վանաձոր համայնքի Երևանյան խճուղի 127-137 շենքեր - բակի 
ասֆալտապատում (200.0) 

    Վանաձոր համայնքի Չուխաջյան 26-30 շենքեր - բակի ասֆալտապատում 8.0 
    Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի 56 շենք - բակի ասֆալտապատում (370.0) 
    Վանաձոր համայնքի Մյասնիկյան 7 20-րդ դպրոց - բակի ասֆալտապատում (230.0) 

    Վանաձոր համայնքի Մյասնիկյան 4 շենքի խաղահրապարակի կառուցում  և 
գույքի ձեռքբերում 1000.0 

    ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան (6,000.0) 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   
    Գետամեջի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում (6,000.0) 
    Լեռնանիստի ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում 2,000.0 
    Կաթնաղբյուր համայնքի ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում 1,000.0 

    Վերին Պտղնի համայնքի Երևան-Սևան մայրուղու 12/1 հասցեում 
ավտոկանգառի և ստորգետնյա անցումի կապիտալ վերանորոգում (4,000.0) 

    Քաղսի համայնքի ոռոգման ցանցի կառուցում 1,000.0 
    ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 0.0  
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Սպանդարյան համայնքի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի կապիտալ 
վերանորոգում (2,423.4) 

    Սպանդարյան համայնքի ճանապարհների անցանելիության ապահովում՝ 
փոսային նորոգման եղանակով (120.2) 

    Մեծ Մանթաշ համայնքի 800 մ ճանապարհի անցանելիության ապահովում՝ 
փոսային նորոգման եղանակով (54.7) 

    Մեղրաշեն համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի գույքի ձեռքբերում  (68.0) 

    Վարդաքար համայնքում փողոցային լուսավորության ցանցի անցկացում և 
անտառտնտեսության ոռոգման համակարգի կառուցում (49.0) 

    Աշոցք համայնքի Աշոցք և Մեծ Սեպասար բնակավայրերի մշակույթի տների 
շենքերի դռների և պատուհանների փոխարինում (1,900.8) 



 4

    Գետափ համայնքի մշակույթի տան կտուրի վերանորոգում  (169.0) 

    Փանիկ համայնքի ճանապարհների անցանելիության ապահովում՝ փոսային 
նորոգման եղանակով 

(72.5) 

    Ազատան համայնքում Ջաջուռ գետի մաքրման աշխատանքների 
իրականացման նպատակով Ազատան համայնքին աջակցության տրամադրում (1,200.0) 

    Նահապետավանի միջնակարգ դպրոցի դռների և պատուհանների 
փոխարինում 

(1,978.0) 

    Սարապատ համայնքի Ցողամարգ բնակավայրի խմելու ջրագծի խողովակի 
ձեռքբերում 800.0  

    Ազատան համայնքի մարզադպրոցի շենքի տանիքի մասնակի վերանորոգում 7,235.6  
    ՀՀ Տավուշի մարզպետարան (1,479.8) 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Իջևան քաղաքի Մելիքբեկյան փողոցի մայթերի եզրաքարերի 
վերատեղադրման աշխատանքներ (1,770.2) 

    

Այրում համայնքի հաշվեկշռում գտնվող՝ համայնքին սեփականության 
իրավունքով պատկանող Շահումյան 1Ա շենքի բակի բարեկարգման 
աշխատանքներ (շենքի կողքի հենապատի կառուցում, բակի ասֆալտապատում, 
լուսավորում, կանաչապատում, նստարանների տեղադրում, սալիկապատում, 
կոյուղագծի կառուցում) 

(1,200.0) 

    Ազատամուտ համայնքի երիտասարդական կենտրոնի համար վարչական 
սարքավորումների ձեռքբերում   (615.2) 

    Ազատամուտ համայնքի մշակույթի պալատի համար գույքի ձեռքբերում   (331.1) 

    Այգեհովիտ համայնքի մշակույթի տան նախամուտքի և բաց պատշգամբի 
հատակի վերանորոգում 

(194.4) 

    Սևքար համայնքի գյուղամիջյան զբոսայգու վերանորոգում (200.3) 

    Դիլիջանի համայնքապետարանի համար վարչական սարքավորումների 
ձեռքբերում 2,831.4  
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 - Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին 3,315.8 
 այդ թվում`   

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 3,315.8  
այդ թվում` 

1212  Տարածքային զարգացում 3,315.8  
     այդ թվում`   
  

12025 

Մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում 3,315.8  

   այդ թվում` ըստ կատարողների   

    ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան (40.0) 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Նորապատ  Տ-3-61/Մ-5/(Նորապատ)-/Հ-17/1,7կմ հատվածին հարող տարածքի 
աղբահանության նպատակով (40.0) 

    ՀՀ Լոռու մարզպետարան 1,876.0  
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   

    Վանաձոր համայնքի Ռուսթավի 8 վերելակների նորոգում (42.0) 

    Վանաձոր համայնքի Չուխաջյան 5 վերելակների նորոգում 2000.0 

    Վանաձոր համայնքի Երևանյան խճ. 147/2 վերելակների նորոգում (24.0) 

    Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի 44 վերելակների նորոգում (20.0) 

    Վանաձոր համայնքի Նարեկացու 3 Ա վերելակների նորոգում (38.0) 
    ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 1,479.8 
    այդ թվում` ըստ ուղղությունների   
    Սարիգյուղ համայնքի հանդիսությունների սրահի ընթացիկ նորոգում (115.2) 

    
Սևքար համայնքի համայնքային սեփականություն հանդիսացող 16-րդ փողոցի 
թիվ 4 շենքի 2-րդ հարկի ընթացիկ նորոգում (505.0) 
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    Ենոքավան համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցի ընթացիկ նորոգում (700.0) 

    Իջևան համայնքի Սևքար բնակավայրի հրապարակի բարեկարգում 900.0 

    Դիլիջան համայնքի երկրագիտական թանգարանի ընթացիկ նորոգում 1,900.0 

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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