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04 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

05 Տրանսպորտ

01 Ճանապարհային տրանսպորտ

10. Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն 
զարգացման ներդրումային ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված 
լիազորություն)

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

05 Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ

01. Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքների կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից 
համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

 03. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից 
պատվիրակված լիազորություն)

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

04. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի 
վերակառուցման երկրորդ ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված 
լիազորություն)

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

05.  Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին 
պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն)

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

06 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

03 Ջրամատակարարում

01 Ջրամատակարարում

08. Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին տրամադրվող տեխնիկական աջակցության ծրագիր 
(Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն)
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«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին 

պատվիրակված լիազորությունների ֆինանսավորման այն ծրագրերի, որոնց գծով Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությանը վերապահված բյուջետային 

հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի իրավունքները փոխանցվում են Երևանի քաղաքապետարանին

 Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և
դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումներըԽ

ու
մբ

0
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ս  Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և
դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումներըԽ

ու
մբ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

 14. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի 
ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից 
պատվիրակված լիազորություն)

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

09 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
01 Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն

02 Տարրական ընդհանուր կրթություն

05. Հանրակրթական ուսուցման գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

06. Հատուկ կրթության գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների 
իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

07. Ներառական կրթության գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
02 Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

01 Հիմնական ընդհանուր կրթություն

06. Հանրակրթական ուսուցման գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

07. Հատուկ կրթության գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների 
իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

08. Ներառական կրթության գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

09. Երեկոյան ուսուցման գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

02 Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն

07. Հանրակրթական ուսուցման գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

08. Հատուկ կրթության գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների 
իրականացման ֆինանսավորում
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ս  Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և
դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումներըԽ

ու
մբ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

09. Ներառական կրթության գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

10. Երեկոյան ուսուցման գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

05 Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

01 Արտադպրոցական դաստիարակություն

11. «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպման 
նպատակով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 
ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն

06 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

01 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

46. Սոցիալապես անապահով աշակերտներին անվճար դասագրքերով ապահովման գծով պետության 
կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
 
 
 
 Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
       ղեկավար-նախարար                                                                                                         Վ. Գաբրիելյան
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