
ՆԱԽԱԳԻԾ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

 
 ___ « ____________ » 2022թ.                                                                    N --- -Ն 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ 

 
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի  
N 497-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ   

 
Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետով և 75-րդ հոդվածով, «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ 
մասով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածով. 

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.   
1. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Երևան 

քաղաքի 2022 թվականի բյուջեի մասին» N 497-Ն որոշման NN  1, 2, 3, 6 և 7 
հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման 
համապատասխանաբար NN 1-5 հավելվածների։ 
 2. Որոշման 2-րդ մասի «5,217,542.5» թիվը փոխարինել «6,443,531.2» թվով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից։ 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ   ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 
 

2022թ. _________ «    » 
            Երևան 
        
    
 
       

    



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 

1 2 3 4 5 6
1000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ   

(տող 1100 + տող 1200 + տող 1300) 
այդ թվում՝

         (15,273,054.1)         (15,214,522.4)                (58,531.7)

1200 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող 1210 + տող 1220 
+ տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1260) այդ թվում՝

7300
               (1,066,287.0)              (1,007,755.3)                   (58,531.7)

1230 2.3 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` 
ստացված միջազգային կազմակերպություններից,                 
այդ թվում`

7321
(1,008,205.3)              (1,008,205.3)             -                           

1231 Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային 
կազմակերպություններից ընթացիկ ծախսերի 
ֆինանսավորման նպատակով

(1,008,205.3)                              (1,008,205.3)

1240 2.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` 
ստացված միջազգային կազմակերպություններից, այդ թվում`

7322
(58,531.7)                   -                           (58,531.7)                 

1241 Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային 
կազմակերպություններից կապիտալ ծախսերի 
ֆինանսավորման նպատակով

(58,531.7)                     -                             (58,531.7)                   

2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` 
ստացված կառավարման այլ մակարդակներից 

(տող 1251 + տող 1252 + տող 1255 + տող 1256)
որից`

1255 Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային 
հատկացումներ (սուբվենցիաներ) 450.0                           450.0                         -                             

1300 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 
(տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + 
տող 1360 + տող 1370 + տող 1380 + տող 1390) 
այդ թվում`

7400

(14,206,767.1)            (14,206,767.1)           -                           

1340 3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների 
մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից 
(տող 1341 + տող 1342 + տող 1343) 
այդ թվում`

7421

(14,235,848.7)            (14,235,848.7)           -                           

1342 Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների 
իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական 
բյուջեից ստացվող միջոցներ

(14,235,848.7)              (14,235,848.7)            -                             

1350 3.5 Վարչական գանձումներ (տող 1351 + տող 1352 + տող 
1353)
 այդ թվում՝

7422
29,081.6                     29,081.6                   -                           

1351 Տեղական վճարներ 
(տող 13501 + տող 13502 + տող 13503 + տող 13504 + տող 
13505 + տող 13506 + տող 13507 + տող 13508 + տող 13509 + 
տող 13510 + տող 13511 + տող 13512 + տող 13513 + տող 
13514 + տող 13515 + տող 13516 + տող 13517 + տող 13518 + 
տող 13519+ տող 13520)
 այդ թվում`

29,081.6                     29,081.6                   -                           

1250 7331

450.0                         450.0                        -                           

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 497-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հավելված N  1

Երևան քաղաքի ավագանու

 2022 թվականի ______________-ի

 N _____-Ն որոշման

(հազար դրամներով)

 Տ
ող

ի 
N

N
 

 Եկամտատեսակները 

 Հ
ոդ

վա
ծ

ի 
N

N
 

 Ընդամենը  

այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 

1 2 3 4 5 6

 Տ
ող

ի 
N

N
 

 Եկամտատեսակները 

 Հ
ոդ

վա
ծ

ի 
N

N
 

 Ընդամենը  

այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)

13516 Համայնքային սեփականություն հանդիսացող պատմության և 
մշակույթի անշարժ հուշարձանների և համայնքային 
ենթակայության թանգարանների մուտքի համար 29,081.6                      29081.6



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 

1 2 3 4 5 6 7 8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ            (15,273,054.1)         (15,214,522.4)               (58,531.7)

2200 02 0 0 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 450.0                        450.0                     -                       
այդ թվում`

2250 02 5 0 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 450.0                           450.0                        -                          

որից`

2251 02 5 1 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 450.0                             450.0                          -                           

2400 04 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (12,371,688.3)           (12,313,156.6)        (58,531.7)             
այդ թվում`

2420 04 3 0 Վառելիք և էներգետիկա (58,531.7)                     -                            (58,531.7)                

որից`

2424 04 3 5 Էլեկտրաէներգիա (58,531.7)                      -                             (58,531.7)                 

2450 04 5 0 Տրանսպորտ (12,313,156.6)              (12,313,156.6)           -                          

որից`

2451 04 5 1 ճանապարհային տրանսպորտ (10,863,702.7)               (10,863,702.7)            -                           

2455 04 5 5 Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ (1,449,453.9)                 (1,449,453.9)              -                           

2500 05 0 0 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (3,112,787.9)             (3,112,787.9)          -                       

այդ թվում`

2510 05 1 0 Աղբահանում (2,104,582.6)                (2,104,582.6)             -                          

որից`

2511 05 1 1 Աղբահանում (2,104,582.6)                 (2,104,582.6)              -                           

2560 05 6 0
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին 
չպատկանող)

(1,008,205.3)                (1,008,205.3)             -                          

որից`

2561 05 6 1
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին 
չպատկանող)

(1,008,205.3)                 (1,008,205.3)              -                           

2600 06 0 0
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
(1,044,098.2)             (1,044,098.2)          -                       

այդ թվում`

2640 06 4 0 Փողոցների լուսավորում (1,044,098.2)                (1,044,098.2)             -                          

որից`

2641 06 4 1 Փողոցների լուսավորում (1,044,098.2)                 (1,044,098.2)              -                           

2800 08 0 0 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 29,081.6                   29,081.6                -                       
այդ թվում`

2820 08 2 0 Մշակութային ծառայություններ 29,081.6                      29,081.6                   -                          

որից`

2821 08 2 2 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 29,081.6                        29,081.6                     -                           

3100 11 0 0
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ
1,225,988.7              1,225,988.7           -                       

այդ թվում`

այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)

  Տ
ող

ի 
N

N

Բ
ա

ժ
ին

Խ
ու

մբ
Դ

ա
ս Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները
 Ընդամենը 

(հազար դրամներով)

Հավելված N  2

Երևան քաղաքի ավագանու

 2022 թվականի ______________-ի

 N _____-Ն որոշման

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 497-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 

1 2 3 4 5 6 7 8

այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)

  Տ
ող

ի 
N

N

Բ
ա

ժ
ին

Խ
ու

մբ
Դ

ա
ս Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները
 Ընդամենը 

3110
11 1 0

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 1,225,988.7                 1,225,988.7              -                          

որից`

3112 11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ 1,225,988.7                   1,225,988.7                -                           



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 

1 2 3 4 5 6

4000              ԸՆԴԱՄԵՆԸ    ԾԱԽՍԵՐ               (15,273,054.1)         (15,214,522.4)         (58,531.7)             

այդ թվում` 

4050 Ա.   ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐª                x (15,214,522.4)            (15,214,522.4)             -                          

այդ թվում` 

4400 1.4 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ  x 29,531.6                     29,531.6                     -                          

այդ թվում` 

4410
ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

x 29,531.6                      29,531.6                      -                           

որից`

4411
 -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական 
(hամայնքային) կազմակերպություններին 

4511 29,531.6                      29,531.6                      -                           

4700 1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ x (15,244,054.0)            (15,244,054.0)             -                          

այդ թվում` 

4760  ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ x (16,470,042.7)            (16,470,042.7)             -                          

որից`

4761  -Այլ ծախսեր 4861 (16,470,042.7)              (16,470,042.7)              -                           

4770 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ x 1,225,988.7                1,225,988.7                -                          

որից`

4771  -Պահուստային միջոցներ 4891 1,225,988.7                 1,225,988.7                 -                           

5000
Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ                     
x (58,531.7)                -                          (58,531.7)             

այդ թվում` 

5100 1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                                 x (58,531.7)                   -                             (58,531.7)                

այդ թվում` 

5120 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ                                  x (58,531.7)                     -                               (58,531.7)                 

որից`

5123  - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 5129 (58,531.7)                     -                             (58,531.7)                 

 N _____-Ն որոշման

Հավելված N  3

Երևան քաղաքի ավագանու

 2022 թվականի ______________-ի

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 497-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 
ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազար դրամներով)

 Տ
ող

ի 
N

N
  

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների անվանումները

 NN  Ընդամենը 

այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ        (15,273,054.1)       (15,214,522.4)            (58,531.7)
2200 02 0 0 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                     450.0                     450.0                        -   

այդ թվում`

2250 02 5 0 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)                        450.0                        450.0                           -   

որից`

2251 02 5 1 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)                          450.0                         450.0                            -   

այդ թվում`

2.Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության 
իրականացում

                       450.0                       450.0                          -   

 - Սուբսիդիաներ ֆինանսական պետական (համայնքային) 
կազմակերպություններին

4511                    450.0                   450.0                       -   

2400 04 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ        (12,371,688.3)       (12,313,156.6)            (58,531.7)
այդ թվում`

2420 04 3 0 Վառելիք և էներգետիկա                  (58,531.7)                             -                 (58,531.7)

որից`

2424 04 3 5 Էլեկտրաէներգիա                   (58,531.7)                               -                  (58,531.7)

այդ թվում`

4.«Եվրոպական միությունը Երևանի արևային համայնքի 
համար» դրամաշնորհային  ծրագիր

                (58,531.7)                             -                (58,531.7)

–Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 5129             (58,531.7)                         -             (58,531.7)
2450 04 5 0 Տրանսպորտ           (12,313,156.6)          (12,313,156.6)                           -   

որից`

2451 04 5 1 ճանապարհային տրանսպորտ            (10,863,702.7)            (10,863,702.7)                            -   

այդ թվում`

12. Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն 
զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և 
կառավարում(պատվիրակված լիազորություններ)

                179,697.3                179,697.3                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861             179,697.3            179,697.3                       -   

16. Արևելյան  Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա 
միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային 
հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան 
քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի 
շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության 
դրամաշնորհային ծրագիր (պատվիրակված 
լիազորություններ)

           (2,208,680.0)            (2,208,680.0)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861        (2,208,680.0)        (2,208,680.0)                       -   

17. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային 
տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի 
ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագիր 
(պատվիրակված լիազորություններ)

           (8,834,720.0)            (8,834,720.0)                          -   

  Տ
ող

ի 
N

N

Դ
ա

ս

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 497-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազար դրամներով)

այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)

Բ
ա

ժ
ին

Խ
ու

մբ

Հ
ոդ

վա
ծ

  N
N

 Ընդամենը 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային 

ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների 
անվանումները

Հավելված N  4

Երևան քաղաքի ավագանու

 2022 թվականի ______________-ի

 N _____-Ն որոշման



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Տ
ող

ի 
N

N

Դ
ա

ս

այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)
Բ

ա
ժ

ին

Խ
ու

մբ

Հ
ոդ

վա
ծ

  N
N

 Ընդամենը 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային 

ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների 
անվանումները

 -Այլ ծախսեր 4861        (8,834,720.0)        (8,834,720.0)                       -   
2455 04 5 5 Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ              (1,449,453.9)              (1,449,453.9)                            -   

այդ թվում`

4.Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային 
ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային 
ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

              (690,399.2)               (690,399.2)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861           (690,399.2)           (690,399.2)                       -   

5. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման 
երկրորդ ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

              (708,770.8)               (708,770.8)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861           (708,770.8)           (708,770.8)                       -   

7. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ  իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի 
վերակառուցման երկրորդ ծրագիր (պատվիրակված 
լիազորություններ)

                (50,283.9)                 (50,283.9)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861             (50,283.9)             (50,283.9)                       -   

2500 05 0 0 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ          (3,112,787.9)         (3,112,787.9)                        -   

այդ թվում`

2510 05 1 0 Աղբահանում             (2,104,582.6)            (2,104,582.6)                           -   

որից`

2511 05 1 1 Աղբահանում              (2,104,582.6)              (2,104,582.6)                            -   

այդ թվում`

3. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների 
կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր  
(պատվիրակված լիազորություններ)

              (107,670.8)               (107,670.8)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861           (107,670.8)           (107,670.8)                       -   

4. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» 
ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

              (798,769.1)               (798,769.1)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861           (798,769.1)           (798,769.1)                       -   

5. Եվրոպական միության հարևանության  ներդրումային 
գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ 
թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր 
(պատվիրակված լիազորություններ)

              (319,507.7)               (319,507.7)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861           (319,507.7)           (319,507.7)                       -   

6. Արևելյան  Եվրոպայի էներգախնայողության և 
բնապահպանական  գործընկերության  ֆոնդի աջակցությամբ 
իրականացվող  «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» 
դրամաշնորհային ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

                (79,865.9)                 (79,865.9)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861             (79,865.9)             (79,865.9)                       -   

7. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների 
կառավարման»  ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

              (798,769.1)               (798,769.1)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861           (798,769.1)           (798,769.1)                       -   

2560 05 6 0
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին 
չպատկանող)

            (1,008,205.3)            (1,008,205.3)                           -   

որից`



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Տ
ող

ի 
N

N
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այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)
Բ

ա
ժ
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Խ
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մբ

Հ
ոդ
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ծ

  N
N

 Ընդամենը 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային 

ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների 
անվանումները

2561 05 6 1
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին 
չպատկանող)

             (1,008,205.3)              (1,008,205.3)                            -   

այդ թվում`

5. «Երևան, Վարշավա, Տիրանա մայրաքաղաքների 
համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների 
կառավարմանն առնչվող ընդհանուր մարտահրավերների 
շուրջ աշխատանքների  իրականացում

           (1,008,205.3)            (1,008,205.3)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861        (1,008,205.3)        (1,008,205.3)                       -   

2600 06 0 0
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
         (1,044,098.2)         (1,044,098.2)                        -   

այդ թվում`

2640 06 4 0 Փողոցների լուսավորում             (1,044,098.2)            (1,044,098.2)                           -   

որից`

2641 06 4 1 Փողոցների լուսավորում              (1,044,098.2)              (1,044,098.2)                            -   

այդ թվում`

3. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի քաղաքային 
լուսավորության»  դրամաշնորհային ծրագիր  
(պատվիրակված լիազորություններ)

                  46,126.0                  46,126.0                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861               46,126.0              46,126.0                       -   

4. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի քաղաքային 
լուսավորության» ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

              (825,228.8)               (825,228.8)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861           (825,228.8)           (825,228.8)                       -   
5. Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության  և 
բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ 
իրականացվող  «Երևանի քաղաքային լուսավորության»  
դրամաշնորհային  ծրագիր (պատվիրակված 
լիազորություններ)

              (264,995.4)               (264,995.4)                          -   

 -Այլ ծախսեր 4861           (264,995.4)           (264,995.4)                       -   
2800 08 0 0 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ                 29,081.6                29,081.6                        -   

այդ թվում`

2820 08 2 0 Մշակութային ծառայություններ                   29,081.6                   29,081.6                           -   

որից`

2821 08 2 2 Թանգարաններ և ցուցասրահներ                     29,081.6                    29,081.6                            -   

այդ թվում`

1. Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ                   29,081.6                  29,081.6                          -   

 -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (hամայնքային) 
կազմակերպություններին 

4511               29,081.6              29,081.6                       -   

3100 11 0 0
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ
           1,225,988.7           1,225,988.7                        -   

այդ թվում`

3110 11 1 0
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 

              1,225,988.7              1,225,988.7                           -   

որից`

3112 11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ                1,225,988.7               1,225,988.7                            -   

այդ թվում`

–Պահուստային միջոցներ 4891          1,225,988.7         1,225,988.7                       -   



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ         (15,273,054.1)         (15,214,522.4)              (58,531.7)
2200 02 0 0 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                       450.0                      450.0                          -   

այդ թվում`

2250 02 5 0 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)                          450.0                         450.0                             -   

որից`

2251 02 5 1 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)                           450.0                           450.0                               -   

այդ թվում`

2.Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության 
իրականացում

                        450.0                         450.0                            -   

 - Սուբսիդիաներ ֆինանսական պետական (համայնքային) 
կազմակերպություններին

4511                     450.0                     450.0 

2400 04 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ         (12,371,688.3)         (12,313,156.6)              (58,531.7)
այդ թվում`

2420 04 3 0 Վառելիք և էներգետիկա                   (58,531.7)                               -                   (58,531.7)

որից`

2424 04 3 5 Էլեկտրաէներգիա                    (58,531.7)                                -                    (58,531.7)

այդ թվում`

4.«Եվրոպական միությունը Երևանի արևային համայնքի 
համար» դրամաշնորհային  ծրագիր

                 (58,531.7)                              -                  (58,531.7)

–Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 5129              (58,531.7)                          -               (58,531.7)
2450 04 5 0 Տրանսպորտ            (12,313,156.6)            (12,313,156.6)                             -   

որից`

2451 04 5 1 ճանապարհային տրանսպորտ             (10,863,702.7)             (10,863,702.7)                               -   

այդ թվում`

12. Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն 
զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և 
կառավարում(պատվիրակված լիազորություններ)

                 179,697.3                  179,697.3                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861              179,697.3              179,697.3                         -   

16. Արևելյան  Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա 
միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային 
հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան 
քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի 
շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության 
դրամաշնորհային ծրագիր (պատվիրակված 
լիազորություններ)

            (2,208,680.0)             (2,208,680.0)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861         (2,208,680.0)         (2,208,680.0)

17. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային 
տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի 
ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագիր 
(պատվիրակված լիազորություններ)

            (8,834,720.0)             (8,834,720.0)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861         (8,834,720.0)         (8,834,720.0)
2455 04 5 5 Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ               (1,449,453.9)               (1,449,453.9)                               -   

այդ թվում`

Հավելված N  5

Երևան քաղաքի ավագանու

 2022 թվականի ______________-ի

 N _____-Ն որոշման

Աղյուսակ N 1
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(հազար դրամներով)

  Տ
ող
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N

Բ
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Խ
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այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային 

ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների 
անվանումները

Հ
ոդ

վա
ծ

  N
N

 Ընդամենը 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 497-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 
ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Դ
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ս

  Տ
ող

ի 
N

N

Բ
ա

ժ
ին

Խ
ու

մբ

այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային 

ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների 
անվանումները

Հ
ոդ

վա
ծ

  N
N

 Ընդամենը 

4.Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային 
ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային 
ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

               (690,399.2)                (690,399.2)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861            (690,399.2)            (690,399.2)

5. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման 
երկրորդ ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

               (708,770.8)                (708,770.8)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861            (708,770.8)            (708,770.8)

7. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ  իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի 
վերակառուցման երկրորդ ծրագիր (պատվիրակված 
լիազորություններ)

                 (50,283.9)                  (50,283.9)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861              (50,283.9)              (50,283.9)

2500 05 0 0 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ           (3,112,787.9)           (3,112,787.9)                          -   

այդ թվում`

2510 05 1 0 Աղբահանում              (2,104,582.6)              (2,104,582.6)                             -   

որից`

2511 05 1 1 Աղբահանում               (2,104,582.6)               (2,104,582.6)                               -   

այդ թվում`

3. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների 
կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր  
(պատվիրակված լիազորություններ)

               (107,670.8)                (107,670.8)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861            (107,670.8)            (107,670.8)

4. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» 
ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

               (798,769.1)                (798,769.1)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861            (798,769.1)            (798,769.1)

5. Եվրոպական միության հարևանության  ներդրումային 
գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ 
թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր 
(պատվիրակված լիազորություններ)

               (319,507.7)                (319,507.7)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861            (319,507.7)            (319,507.7)                         -   

6. Արևելյան  Եվրոպայի էներգախնայողության և 
բնապահպանական  գործընկերության  ֆոնդի աջակցությամբ 
իրականացվող  «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» 
դրամաշնորհային ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

                 (79,865.9)                  (79,865.9)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861              (79,865.9)              (79,865.9)                         -   

7. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների 
կառավարման»  ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

               (798,769.1)                (798,769.1)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861            (798,769.1)            (798,769.1)

2560 05 6 0
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին 
չպատկանող)

             (1,008,205.3)              (1,008,205.3)                             -   

որից`

2561 05 6 1
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին 
չպատկանող)

              (1,008,205.3)               (1,008,205.3)                               -   

այդ թվում`

5. «Երևան, Վարշավա, Տիրանա մայրաքաղաքների 
համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների 
կառավարմանն առնչվող ընդհանուր մարտահրավերների 
շուրջ աշխատանքների  իրականացում

            (1,008,205.3)             (1,008,205.3)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861         (1,008,205.3) (1,008,205.3)     

2600 06 0 0
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
          (1,044,098.2)           (1,044,098.2)                          -   



 վարչական բյուջե  ֆոնդային բյուջե 
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այդ թվում` (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները 

փակագծերում)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային 

ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների 
անվանումները

Հ
ոդ

վա
ծ

  N
N

 Ընդամենը 

այդ թվում`

2640 06 4 0 Փողոցների լուսավորում              (1,044,098.2)              (1,044,098.2)                             -   

որից`

2641 06 4 1 Փողոցների լուսավորում               (1,044,098.2)               (1,044,098.2)                               -   

այդ թվում`

3. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի քաղաքային 
լուսավորության»  դրամաշնորհային ծրագիր  
(պատվիրակված լիազորություններ)

                   46,126.0                    46,126.0                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861                46,126.0                46,126.0 

4. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի քաղաքային 
լուսավորության» ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ)

               (825,228.8)                (825,228.8)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861            (825,228.8)            (825,228.8)
5. Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության  և 
բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ 
իրականացվող  «Երևանի քաղաքային լուսավորության»  
դրամաշնորհային  ծրագիր (պատվիրակված 
լիազորություններ)

               (264,995.4)                (264,995.4)                            -   

 -Այլ ծախսեր 4861            (264,995.4)            (264,995.4)
2800 08 0 0 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ                  29,081.6                 29,081.6                          -   

այդ թվում`

2820 08 2 0 Մշակութային ծառայություններ                     29,081.6                    29,081.6                             -   

որից`

2821 08 2 2 Թանգարաններ և ցուցասրահներ                      29,081.6                      29,081.6                               -   

այդ թվում`

1. Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ                    29,081.6                    29,081.6                            -   

 -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (hամայնքային) 
կազմակերպություններին 

4511                29,081.6                29,081.6                         -   

3100 11 0 0
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ
            1,225,988.7            1,225,988.7                          -   

այդ թվում`

3110 11 1 0
ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ 

               1,225,988.7               1,225,988.7                             -   

որից`

3112 11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ                 1,225,988.7                 1,225,988.7                               -   

այդ թվում`

–Պահուստային միջոցներ 4891           1,225,988.7           1,225,988.7                         -   



 
                                                 ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 497-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման 

նախագծով (այսուհետ` նախագիծ) նախատեսվում է Երևան քաղաքի 2022 թվականի 

բյուջեում իրականացնել հետևյալ փոփոխությունները. 

• Հիմք ընդունելով 2022 թվականի հունիսի 30-ի, հուլիսի 7-ի, սեպտեմբերի           

29-ի և հոկտեմբերի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 983-Ն,             

1023-Ն,  1518-Ն և 1556-Ն որոշումները, նախատեսվում է Երևան համայնքի 2022 

թվականի բյուջեի եկամտային մասում՝ ընթացիկ նպատակային հատկացումները 

(սուբվենցիաները) ավելացնել՝ 450.0 հազ. դրամով և այն ուղղել այն ուղղել ամառային 

զորակոչի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանի «Կանաչապատում և շրջակա 

միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ում, «Երևանի կենդանաբանական այգի»               

ՀՈԱԿ-ում և «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ում  

այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցած թվով 3 այլընտրանքային 

աշխատանքային ծառայողների դրամական բավարարման գումարները վճարելուն, 

իսկ պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին պատվիրակված լիազորությունների 

կատարման բյուջեն նվազեցնել՝ 14,235,848.7 հազ. դրամով, որը արդեն ըստ 

պետական հատվածի ավելացման կամ կրճատման նպատակայնության  կարտացոլվի 

Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսային մասում, մասնավորապես`  

− Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային 

ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրերի 

(առաջին և երկրորդ) համար նախատեսված միջոցները ավելացնել 1,405,686.0 հազ. 

դրամով, 

− Արևելյան  Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի 

գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի և Վերակառուցման և 

զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի 

հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման 



ֆինանսական աջակցության վարկադրամաշնորհային ծրագրերի համար 

նախատեսված  գումարները նվազեցնել 11,043,400.0 հազ. դրամով, 

− Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի, 

Եվրոպական ներդրումային բանկի և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական 

բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման 

երկրորդ վարկադրամաշնորհային ծրագրերի գումարները նվազեցնել 1,449,453.9 

հազ. դրամով, 

− Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, Եվրոպական 

ներդրումային բանկի, Եվրոպական միության հարևանության  ներդրումային գործիքի 

և Արևելյան  Եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական  

գործընկերության  ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող  «Երևանի կոշտ թափոնների 

կառավարման» վարկադրամաշնորհային ծրագրերի համար նախատեսված  

գումարները նվազեցնել 2,104,582.6 հազ. դրամով, 

− Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, Արևելյան 

Եվրոպայի էներգախնայողության  և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի  

աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի քաղաքային լուսավորության» 

վարկադրամաշնորհային ծրագրերի համար նախատեսված  գումարները նվազեցնել 

1,044,098.2 հազ. դրամով,   

• Հաշվի առնելով ընթացիկ տարում «Երևան, Վարշավա, Տիրանա 

մայրաքաղաքների համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների կառավարմանն 

առնչվող ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ աշխատանքների իրականացման» 

ծրագրի կատարման ընթացքը՝ ծրագրի կատարման բյուջեն նվազեցնել 1,008,205.3 

հազար դրամով,  որը արդեն իսկ կարտացոլվի Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսային 

մասում, իսկ ծրագրի մնացորդային գումարները կանխատեսել  հաջորդ տարի: 

• Հաշվի առնելով  «Եվրոպական միությունը Երևանի արևային համայնքի 

համար» դրամաշնորհային ծրագրի կատարման և եզրափակման ադյունքները՝ 

ծրագրի կատարման բյուջեն նվազեցնել 58,531.7 հազար դրամով,  որը կարտացոլվի 

նաև Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսային մասում: 

• Նախագծով նախատեսվում է նաև 29,081.6 հազար դրամի չափով 

եկամուտների ավելացում «Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ» 

ծրագրում, ինչը պայմանավորված է Երևանի ենթակայության թվով 3 



թանգարաններում մուտքի վճարների կանխատեսվող ցուցանիշներից ավել 

հավաքագրմամբ,ինչը կապված է նաև տոմսերի գնի ավելացման հետ, ինչպես նաև 

նույն գումարի չափով համապատասխան փոփոխություն ծախսային մասում։ 

Ելնելով վերոգրյալից առաջարկվում է Երևան քաղաքի ավագանու 2021 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-Ն որոշման մեջ կատարել համապատասխան 

փոփոխությունները: 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ     ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 



        
 

 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ N 1 

 
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 497-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 
ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ 
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
 

«Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման 
նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման կամ 
փոփոխության անհրաժեշտություն չի առաջանում:   
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ N 2 

 
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N497-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 
ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆ 

ՔԱՂԱՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
«Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N497-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման 
նախագծի ընդունման արդյունքում Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեի ծախսերը 
և եկամուտները նվազում են 15,273,054.1 հազար դրամով, իսկ դեֆիցիտը մնում է 
անփոփոխ:   
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