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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

1. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Էդմոն Մարուքյան     

Հանրապետության երրորդ խոշոր քաղաք համարվող Վանաձոր 

քաղաքում գտնվող երրորդ կարգի 84 բազմաբնակարան շենքերի 

ամրացման և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հաշվարկ-

ման համար երբևէ միջոցներ չեն հատկացվել, այնինչ խնդիրն 

ավելի քան հրատապ է, քանի որ այդ շենքերից շատերի մասնակի 

կամ ամբողջական փլուզման վտանգն ամեն օր ավելի է մեծա-

նում, ինչի աղետալի հետևանքների մասին խոսելն անգամ ավե-

լորդ է, իսկ այդ շենքերում ապրում է մոտավորապես 12.600 մարդ 

կամ 3.200 ընտանիք: Հարևան Գուգարք համայնքի բազմաբնա-

կարան միակ շենքը ևս 3-րդ կարգի վթարային է: 

Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը, ինչպես նաև գիտակցելով, որ 

Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի միջոցները սահմանա-

փակ են՝ առաջարկում եմ «Հայաստանի Հանրապետության 2019 

թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքով նախատեսել ֆինանսավորում Վանաձորում և 

Գուգարքում գտնվող 3-րդ կարգի վթարային 84 բազմաբնակա-

րան շենքերից առնվազն 10 ամենավատթար վիճակում գտնվող 

շենքերի ամրացման համար: 

Առաջարկությունը չի ընդունվել` ելնելով ՀՀ 2019 

թվականի պետական բյուջեի նախագծով կան-

խատեսվող բյուջետային մուտքերի մակարդա-

կից և ծախսերի առաջնահերթությունից: 

2. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական 

կենսաթոշակը 16.000 հայկական դրամ է: Հաշմանդամության 

Առաջարկությունը չի ընդունվել: 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

Էդմոն Մարուքյան     աշխատանքային կենսաթոշակին տրվում է հավելում, որն 1-ին 

խմբի համար հիմնական կենսաթոշակի 40%-ն է կազմում, 

այսինքն՝ ընդամենը 22.400 հայկական դրամ: Մինչդեռ, համա-

ձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 

հայտնած տվյալների՝ նվազագույն սպառողական զամբյուղի 

արժեքը 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակի միջին ընթացիկ գներով՝ 

ըստ առողջապահության նախարարության կողմից մշակված 

սննդամթերքի կազմի, կառուցվածքի և էներգետիկայի, կազմել է 

ամսական 47.498,3 հայկական դրամ: Ընդ որում, այստեղ չեն 

հաշվարկված հատկապես հաշմանդամներին անհրաժեշտ 

դեղորայքային և այլ առաջնային ծախսերը: 

Գաղտնիք չէ, որ 1-ին խմբի հաշմանդամները սոցիալապես ամե-

նախոցելի խումբն են և հիմնականում 100% անաշխատունակ: 

Հայաստանի Հանրապետությունը, համաձայն Սահմանադրու-

թյան 1-ին հոդվածի, սոցիալական պետություն է, ինչը սակայն, 

բացարձակապես հակադարձվում է հաշմանդամներին տրվող 

սոցիալական օգնության ոլորտում, քանի որ այն գումարը, որը 

նախատեսվում է վճարել 1-ին խմբի հաշմանդամներին ուղղակի 

սիմվոլիկ բնույթ է կրում և անգամ նրանց գոյության ապահովման 

համար բավարար չէ: 

Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը՝ առաջարկում եմ «Հայաստանի 

Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը խմբագրել այնպես, որ 1-

ին խմբի հաշմանդամներն ամսական ստանան առնվազն 

նվազագույն սպառողական զամբյուղի ամսական արժեքին 

համարժեք (47.500 հայկական դրամից ոչ պակաս) կենսաթոշակ: 

օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն` աշխատան-

քային (այդ թվում` հաշմանդամության աշխա-

տանքային) կենսաթոշակի չափը հիմնական 

կենսաթոշակի չափի և կենսաթոշակի աշխա-

տանքային մասի գումարն է: Կենսաթոշակի աշ-

խատանքային մասը աշխատանքային ստաժի 

տարիների, աշխատանքային ստաժի մեկ տար-

վա արժեքի և կենսաթոշակառուի անձնական 

գործակցի արտադրյալն է:  

Օրենքի 55-րդ հոդվածի համաձայն` հաշմանդա-

մության աշխատանքային կենսաթոշակին 

տրվում է հավելում, մասնավորապես` առաջին 

խմբի համար` աշխատանքային կենսաթոշակի 

չափը հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթո-

շակի (ներկայումս` 16000 դրամի) 40 տոկոսի 

չափով: 

 Այսինքն` հաշմանդամության աշխատանքային 

կենսաթոշակի չափը կախված է աշխատանքա-

յին ստաժի տարիներից և հաշմանդամության 

խմբից:  

Կենսաթոշակային ապահովության համակար-

գում կենսաթոշակի չափերի միակողմանի բարձ-

րացումը կամ կենսաթոշակի չափը օրենքով 

սահմանված կարգից տարբեր կարգով հաշվար-

կելը սոցիալական արդարության տեսանկյունից 

ընդունելի լուծում չէ:  
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

Այսպես, առաջարկությունն ընդունելու դեպքում 

կստեղծվի մի իրավիճակ, երբ 1-ին խմբի հաշ-

մանդամություն ունեցող շուրջ 5100 կենսաթոշա-

կառուների կենսաթոշակների նվազագույն չափը 

կլինի 47500 դրամ, իսկ օրինակ` 1-ին խմբի շուրջ 

3500 նպաստառուների (1-ին խմբով հաշմանդա-

մության նպաստ ստացողների) հաշմանդամութ-

յան նպաստը կկազմի 2.2 անգամ պակաս` 21500 

դրամ: 

3. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Էդմոն Մարուքյան     

Ըստ «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի՝ պետական 

կրթական հաստատությունների թվում են միջին մասնագիտական 

կրթություն և ուսուցում իրականացնող ուսումնական 

հաստատությունները: Սակայն միջին մասնագիտական 

կրթություն և ուսուցում իրականացնող ուսումնական 

հաստատությունների աշխատակիցները սոցիալական փաթեթից 

չեն օգտվում, ինչը նշանակում է, որ նրանց հանդեպ 

ցուցաբերվում է խտրական մոտեցում՝ առանց օբյեկտիվ հիմքի: 

Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը՝ առաջարկում եմ «Հայաստանի 

Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով պետական 

հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատակիցների 

սոցիալական փաթեթով ապահովման ծրագրի շահառուների 

ցանկում ընդգրկել նաև միջին մասնագիտական կրթություն և 

ուսուցում իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 

աշխատակիցներին: 

«Կրթության մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով ուսումնական հաստատությունների մեջ 

առանձնացվում են` նախադպրոցական, հան-

րակրթական,  նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական), միջին մասնագիտական, 

բարձրագույն մասնագիտական, լրացուցիչ 

կրթության, այդ թվում՝ արտադպրոցական դաս-

տիարակության, հետբուհական մասնագիտա-

կան կրթության տիպերը: 

Սոցիալական փաթեթի հատկացման՝ ՀՀ 

կառավարության 2012 թ. դեկտեմբերի 27-ի N 

1691-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում)  N 1 հավել-

վածի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետով՝ կրթության, 

մշակույթի, սոցիալական պաշտպանության և գի-

տության ոլորտների պետական կազմակերպու-

թյունների մեջ ներառված պետական ոչ առևտ-

րային կազմակերպությունների ցանկում ներառ-
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

ված են ուսումնական հաստատությունների 

տիպերից հանրակրթական դպրոցները, հատուկ 

հանրակրթական դպրոցները, նախնական մաս-

նագիտական ուսումնական հաստատություն-

ներն ու վերը նշված ոլորտների մի շարք այլ 

հաստատություններ և ՊՈԱԿ-ներ: 

Որոշման N 1 հավելվածի 2-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ 

ենթակետերով սահմանված սոցիալական փա-

թեթի շահառուների ցանկում ինչպես միջին մաս-

նագիտական, այնպես էլ՝  բարձրագույն մասնա-

գիտական, լրացուցիչ կրթության, այդ թվում՝ 

արտադպրոցական դաստիարակության, հետ-

բուհական մասնագիտական կրթության ուսում-

նական հաստատությունները չներառելու համար 

օբյեկտիվ հիմք է համարվել ՀՀ պետական բյու-

ջեի միջոցների սղությունը, ուստի հաշվի են առն-

վել ոլորտի առաջնահերթությունները: 

Հարցը կքննարկվի ՀՀ 2020-2022 թվականների 

ՄԺԾԾ շրջանակներում: 

4. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Վահե Էնֆիաջյան 

 

Տարիներ շարունակ Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի 

Խաղաղ Դոնի 19, Վարդաշեն 6-րդ փողոց, 66ա/1 և Վարդաշեն 6-

րդ փողոց, 68ա հասցեների բնակիչները ստիպված են եղել 

ապրելու վթարային և անմխիթար վիճակում գտնվող, 

անկանխատեսելի վտանգներով լի շենքերում։ Խնդրին լուծում 

տալու և փլուզման հնարավոր վտանգը կանխելու նպատակով, 

վերջիններս բազմիցս դիմել են պատկան մարմիններին։  

Առաջարկությունը չի ընդունվել` ելնելով ՀՀ 2019 

թվականի պետական բյուջեի նախագծով կան-

խատեսվող բյուջետային մուտքերի մակարդա-

կից և ծախսերի առաջնահերթությունից: 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

Կիսելով բնակիչների արդարացի մտահոգությունները, 

ուսումնասիրելով սեյսմիկ եզրակացությունները, խնդիրը բազմիցս 

եմ բարձրացրել, սակայն Երևանի քաղաքապետարանը դրսևորել է 

կայուն անգործություն և խնդրին, որևէ լուծում չի տրվել։ Մինչդեռ 

ակնհայտ է, որ առնվազն իմ կողմից մատնանշված հասցեներում 

գտնվող շենքերը պետք է լինեն առաջնային ուշադրության 

կենտրոնում, վթարայնության հիմնավորմամբ ընդգրկվեն 2019 

թվականի քանդման ենթակա շենքերի ցանկում՝ հնարավոր 

փլուզման արդյունքում անդառնալի հետևանքներից խուսափելու 

համար։ 

Հարկ եմ համարում նշել, որ նախկինում Երևանի 

քաղաքապետարանի կողմից բազմիցս նշվել է, որ Էրեբունի 

վարչական շրջանի մի շարք շենքեր սեյսմակայունության 

տեսանկյունից ճանաչվել են 4-րդ կարգի վթարային շենքեր և 

ենթակա են քանդման։ Ավելին, հայտարարվել է, որ 

Քաղաքապետարանը նոր շենքի կառուցման տեղի խնդիր չունի և 

նախատեսել է շենքերի կառուցում՝ նախկին վթարային շենքերի 

տեղերում։ 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, առաջարկում եմ «ՀՀ 2019 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսել 

անհրաժեշտ հիմնական միջոցներ՝ Էրեբունի վարչական շրջանում 

նոր շենք(եր) կառուցելու և  Խաղաղ Դոնի 19, Վարդաշեն 6-րդ 

փողոց, 66ա/1 և Վարդաշեն 6-րդ փողոց, 68ա  բնակիչներին 

վերաբնակեցնելու համար։ 

5.  ՀՀ Ազգային Ժողովի 

պատգամավոր   

«ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» նախագծում     

առաջարկում եմ 1141 ծրագրի 11008 «Ներառական 

Առաջարկությունն ընդունվել է: ՀՀ 2019 թվակա-

նի պետական բյուջեի նախագծի վերջնական 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

Հակոբ Հակոբյան Ռ.  

 (թիվ 048 

ընտրատարածք) 

              

մանկապարտեզում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

ցերեկային խնամքի ծառայություններ» միջոցառման  համար 

նախատեսված 26,385.2 ծախսն  ավելացնել  12 մլն  դրամով: 

Առաջարկության համար հիմք է հանդիսանում այն հանգամանքը, 

որ «ՀՀ  2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»   ՀՀ օրենքով 

նախատեսված է եղել Երևանում գոյություն ունեցող ներառական 

մանկապարտեզի օրինակով նմանատիպ ներառական 

մանկապարտեզ բացել մարզերից մեկում: Որպես այդ 

նախատեսված ծրագրի իրականացում՝ 2019 թվականի հունվարի 

1-ից սկսելու է գործել Գավառի ներառական մանկապարտեզը, որի 

վերակառուցման աշխատանքները կատարված են ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄի միջոցներով, իսկ 

անձնակազմի կրթման և նախապատրաստման, մասնագիտական 

կահավորման և բարեկարգման աշխատանքները իրականացվել 

են մի խումբ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների 

աջակցությամբ: 

տարբերակում կատարվել են համապատասխան 

փոփոխություններ: 

6.  ՀՀ Ազգային Ժողովի 

պատգամավոր   

Հակոբ Հակոբյան Ռ.  

 (թիվ 048 

ընտրատարածք) 

              

«ՀՀ  2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» նախագծում     

առաջարկում եմ 1207 ծրագրի 11001 «Սոցիալապես անապահով և 

առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն» միջոցառման 

համար նախատեսված գումարից 16 մլն դրամը տեղափոխել 

ավելացնելով  1200 ծրագրի 11004  «Մտավոր, հոգեկան 

(վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժողական) և 

զարգացման այլ խանգարումներով երեխաների գնահատման և 

վերականգնողական բուժման  ծառայություններ» միջոցառման  

համար նախատեսված 258,863.8 ծախսին: 

Առաջարկության համար հիմք է հանդիսանում այն հանգամանքը, 

Առաջարկությունը ընդունվել է կատարելով 

վերաբաշխում ներքոհիշյալ միջոցառումների 

գծով. պակասեցվել է  

 «Մանկաբարձական բժշկական օգնության 

ծառայություններ» միջոցառումից` 48.4 մլն դրամ, 

նույն չափով ավելացվել է «Մտավոր, հոգեկան 

(վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական 

(շարժողական) և զարգացման  այլ 

խանգարումներով երեխաների գնահատման և 

վերականգնողական բուժման ծառայություններ» 

միջոցառմանը: 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

որ Արմավիրի վերականգնողական կենտրոնը ներառվել է 

Արմավիրի բժշկական կենտրոնի կազմում և վերականգնողական 

աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինի 

հատկացնել 16 մլն դրամ նշված ծրագրի շրջանակներում: 

 

7.  ՀՀ Ազգային Ժողովի 

պատգամավոր   

Հակոբ Հակոբյան Ռ. 

 (թիվ 048 

ընտրատարածք) 

              

«ՀՀ  2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» նախագծում     

առաջարկում եմ 1207 ծրագրի 11001 «Սոցիալապես անապահով և 

առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն» միջոցառման 

համար նախատեսված գումարից 12 մլն դրամը տեղափոխել 

ավելացնելով  1200 ծրագրի 11004  «Մտավոր, հոգեկան 

(վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժողական) և 

զարգացման այլ խանգարումներով երեխաների գնահատման և 

վերականգնողական բուժման  ծառայություններ» միջոցառման  

համար նախատեսված 258,863.8 ծախսին: 

Առաջարկության համար հիմք է հանդիսանում այն հանգամանքը, 

որ Կապանի վերականգնողական կենտրոնը ներառվել է Կապանի 

բժշկական կենտրոնի կազմում և վերականգնողական 

աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինի 

հատկացնել 12 մլն դրամ նշված ծրագրի շրջանակներում: 

Առաջարկությունը ընդունվել է կատարելով 

վերաբաշխում ներքոհիշյալ միջոցառումների 

գծով. պակասեցվել է  

 «Մանկաբարձական բժշկական օգնության 

ծառայություններ» միջոցառումից` 48.4 մլն դրամ, 

նույն չափով ավելացվել է «Մտավոր, հոգեկան 

(վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական 

(շարժողական) և զարգացման  այլ 

խանգարումներով երեխաների գնահատման և 

վերականգնողական բուժման ծառայություններ» 

միջոցառմանը: 

 

8. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Քաղաք Սպիտակ՝ Քըրք-Քրքորյան փողոցում ասֆալտապատում՝  

157.900.000 ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

9. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Քաղաք Սպիտակ՝ Շիրակի խճուղու 16.000 քմ մակերեսով 

հատվածի ասֆալտապատում՝ 200.000.000 ՀՀ դրամ:   

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

10. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Լուսաղբյուր համայնքի համայնքային կենտրոնի կառուցում՝ 

40.000.000 ՀՀ դրամ:   

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

11. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Լեռնանցք համայնքի մշակույթի տան կառուցման հարց՝ 

150.000.000 ՀՀ դրամ:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

12. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Նոր-Խաչակապ համայնքի ոռոգման համակարգի կառուցում՝ 

30.000.000 ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

13. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

Ջրաշեն համայնքի նոր թաղամասերի գազաֆիկացում՝ 

38.000.000 ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-



9 
 

 
Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

14. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Շենավան համայնքի 3 կմ ճանապարհի բարեկարգում՝ 3.000.000 

ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

15. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Սարահարթ համյանքի խմելու ջրագծի ցանցանցային կապիտալ 

վերանորոգում՝ 4.000.000 ՀՀ դրամ: 

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

16. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Գեղասար համայնքի գերեզմանատան ցանկապատում՝ 2.000.000 

ՀՀ դրամ: 

 

 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

17. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

Շիրակամուտ համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորում՝ 

4.000.000 ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

ընտրատարածք) 

18. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

 

Կաթնաջուր համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորում՝ 

9.000.000 ՀՀ դրամ:  

ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական 

ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերին 

համաֆիանսնավորման սկզբունքով տրամադր-

վող սուբվենցիաների շրջանակներում ՀՀ Լոռու 

մարզի Կաթնաջուր համայնքի արևային էլեկտա-

կայաններով սնվող գիշերային լուսավորության 

անցկացման համար (1 փողոց 2, 5, 7, 8, 9, 10 

փակուղիներ, 7, 10, 11,14 փողոցներ, 11 փողոցի 3 

փակուղի) ՀՀ կառավարության 01.11.2018թ-ի N 

1211-Ն որոշմամբ ՀՀ 2018 թվականի պետական 

բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության 

պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 4.2 մլն 

դրամի սուբվենցիա, իսկ համայնքի ներդրման 

չափը կազմում է 6.3 մլն դրամ: 

19. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Մեծ Պարնի համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորում և 7կմ 

մալուխապատում՝ 9.000.000 ՀՀ դրամ: 

 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

20. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

Ծաղկաբեր համայնքի 1300 մ. երկարությամբ խմելու ջրագծի 

ցանցային հիմնանորոգում 5.000.000 ՀՀ դրամ: 

 

ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքի խմելու 

ջրագծի հիմնանորոգման համար ՀՀ կառավա-

րության 27.09.2018թ-ի N 1073-Ն որոշմամբ ՀՀ 

2018 թվականի պետական բյուջեով նախատես-

ված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

ընտրատարածք) Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնա-

դրամին արդեն իսկ տրամադրվել է 7.3 մլն 

դրամ:  

21. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Հարթագյուղ համայնքի ոռոգման ցանցերի և տեղական 

նշանակություն ունեցող ջրամբարի բարեկարգում՝ 6.000.000 ՀՀ 

դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

22. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Արջուտ համայնքի մանկապարտեզի գազաֆիկացում ՝ 3.200.000 

ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

23. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Հալավար համայնքի 5 կմ երկարությամբ ճանապարհի փոսային 

նորոգում և խճապատում՝ 7.000.000 ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

24. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

Լեռնապատ համայնքի որոշ թաղամասերի գազաֆիկացում՝ 

9.000.000 ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

ընտրատարածք) 

25. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Բազում համայնքի խմելու ջրագծի  կառուցում՝ 60.000.000 ՀՀ 

դրամ: 

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

26. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

 

Ազնվաձոր համայնքի բուժկետի կառուցում՝ 6.000.000 ՀՀ դրամ: ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի բուժակ մասնագի-

տական կետի (ԲՄԿ) վերանորոգման համար ՀՀ 

կառավարության 27.09.2018թ-ի N 1073-Ն որոշ-

մամբ ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով 

նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստա-

յին ֆոնդից Հայաստանի տարածքային զարգաց-

ման հիմնադրամին տրամադրվել է 5.8 մլն 

դրամ:  

27. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Խնկոյան համայնքի 2 կմ երկարությամբ ճանապարհի նորոգում՝ 

10.000.000 ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

28. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

Դարպաս համայնքի 400մ. երկարությամբ սելավատարի 

կառուցում՝ 7.000.000 ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

29. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Սարամեջ համայնքի Նոր գյուղի ոռոգման ցանցերի կառուցում՝ 

15.000.000 ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

30. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր 

Արկադի 

Համբարձումյան 

(թիվ 51 

ընտրատարածք) 

Ղուրսալի համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորություն /3կմ/ 

6.000.000 ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

31. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

«Հայաստանի Հանրապետության 2019թ-ի պետական բյուջեի 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում ընդգրկելու նպատակով 

առաջարկվում է հատկացնել ֆինանսավորում՝ 

Ազատամուտ՝ Շենքերի տանիքների հիմնանորոգում (ընդհանուր 

ծախսը 90 մլն. դրամ): 

Առաջարկությունը չի ընդունվել` ելնելով ՀՀ 2019 

թվականի պետական բյուջեի նախագծով կան-

խատեսվող բյուջետային մուտքերի մակարդա-

կից և ծախսերի առաջնահերթությունից: 

32. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ազատամուտ՝ Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում 

(ընդհանուր ներքին ցանցը կազմում է 4 կմ, սակայն 

վերանորոգման ենթակա է 3 կմ-ը` 3 մ լայնությամբ, ծախսը 100 

մլն. դրամ): 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

33. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Ազատամուտ՝ Մշակույթի պալատի հիմնանորոգում (120 մլն. 

դրամ) 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

Հակոբ Հակոբյան     մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

34. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ակնաղբյուր՝ 1970 թվականին կառուցված 3 կմ  մարզային 

ասֆալտապատ ճանապարհից 1 կմ–ի  ասֆալտապատում և  

ջրահեռացում: 

 

 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

35. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ակնաղբյուր՝ Ներհամայնքային ճանապարհների 

լուսավորություն: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

36. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ակնաղբյուր՝ 7 կմ ներհամայնքային ճանապարհներից 3 կմ 

խճապատում և ջրահեռացում: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

37. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ակնաղբյուր՝ Դպրոցի դասասենյանկների և միջանցքների 

մասնակի վերանորոգում: 

Աշխատանքների իրականացման հնարավորու-

թյան հարցը կքննարկվի ՀՀ 2020-2022 թվա-

կանների ՄԺԾԾ շրջանակներում: 

38. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Աճարկուտ՝  Խմելու  ջրագծի  վերանորոգում ըստ նախահաշվի 5 

մլն. դրամ: 

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

39. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Աճարկուտ՝  համայնքապետարանի  շենքի   բացակայություն 

(այժմյան շենքը անտառտնտեսությանն է), կծառայի նաև 

բուժկետի համար: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

40. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Աճարկուտ՝  համայնքային  ճանապարհների  վերանորոգում 

(անհրաժեշտ է ասֆալտապատում): 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

41. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Աճարկուտ՝  Գազաֆիկացված չէ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

42. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Այգեհովիտ՝ 3 կմ ճանապարհի վերանորոգում (աջակողմյա 

ճանապարհ), մոտավորապես 150 մլն. դրամ: 

 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

43. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Այգեհովիտ՝ Մշակույթի տան հիմնանորոգում 150-200 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

44. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Աչաջուր՝ «Նորաշեն» կոչվող թաղամասում 3-ից 6 կմ 

երկարությամբ խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում: 

 

ՀՀ Տավուշի մարզի Աչաջուր համայնքի խմելու 

ջրի արտաքին ցանցերի հիմնանորոգման հա-

մար ՀՀ կառավարության 27.09.2018թ-ի N 1073-

Ն որոշմամբ ՀՀ 2018 թվականի պետական բյու-

ջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության պա-

հուստային ֆոնդից Հայաստանի տարածքային 

զարգացման հիմնադրամին հատկացվել է 19.0 

մլն դրամ և ևս 1.0 մլն դրամի հատկացում 

նախատեսվում է համայնքի կողմից:  

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանք-

ների իրականացմանը հնարավոր կլինի անդրա-

դառնալ հետագայում՝ մարզի համայնքային 

ծրագրերի առաջնահերթությունների սահմաննե-

րում և համապատասխան ֆինանսական միջոց-

ների առկայության դեպքում: 

45. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Բերքաբեր՝ Գյուղ մտնող ճանապարհի հիմնանորոգում 5 կմ: 

 

Մ-16-Բերքաբեր հատվածի հիմնանորոգման աշ-

խատանքների իրականացման հնարավորության 

հարցը կքննարկվի 2019 թվականի բյուջետային 

տարվա ընթացքում` «1049. Ճանապարհային 

ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001. Պետական 

նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանո-

րոգում» միջոցառման գծով նախատեսված 

ընդանուր հատկացումների շրջանակներում: 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

46. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Բերքաբեր՝ Խմելու և կենցաղային ջրի համար ներքին ցանցի 

կառուցում: 

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինանսա-

կան միջոցների առկայության դեպքում: 

47. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Գանձաքար՝ Կոմբայնի գնում, մոտավոր արժեքը 30-40 մլն. 

դրամ: 

 

Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին 

մատչելի պայմաններով` լիզինգային մեխա-

նիզմների կիրառմամբ գյուղատնտեսական 

տեխնիկա մատակարարելու նպատակով ՀՀ 

կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 

11 արձանագրային որոշմամբ հավանության է 

արժանացել «Հայաստանի Հանրապետությու-

նում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինան-

սական վարձակալության` լիզինգի պետական 

աջակցության ծրագիրը», որի կիրականցվի 

նաև 2019 թվականին: Ծրագրով սահմանված 

է, որ ծրագրի մասնակից կարող են հանդի-

սանալ լիզինգի պայմանագիր կնքած գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսավարողները (ֆիզի-

կական և իրավաբանական անձինք, այդ թվում` 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները, 

անհատ ձեռնարկատերերը), որոնք բավա-

րարում են ծրագրին մասնակից բանկի կամ 

վարկային կազմակերպության ֆինանսական 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

(վարկունակության) պահանջները: Գյուղա-

տնտեսական տեխնիկայի լիզինգի պետական 

աջակցության պայմաններն են. 20% կանխավ-

ճար, լիզինգի տարեկան մինչև 9 % տոկոսա-

դրույք, որի 7 տոկոսային կետը սուբսիդա-

վորում է, կոմբայնների համար` 10 տարի 

մարման ժամկետ, տրակտորների համար`  6 

տարի, հավաքիչ-մամլիչների, շարքացանների 

համար` 3-6 տարի, այլ գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի համար` 3 տարի: 

Բացի այդ, համապատասխան ֆինանսական 

միջոցների նախատեսմամբ` պետական աջակ-

ցությամբ գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հնա-

րավորություններից է համայնքի տնտեսական 

և սոցիալական ենթակառուցվածքների 

զարգացմանն ուղղված համայնքային ծրագրե-

րին համաֆինանսավորման սկզբունքով 

սուբվենցիաների տրամադրումը:  

Ընդ որում, ՀՀ կառավարության 27.09.2018թ-ի 

N 1028-Ն որոշմամբ ՀՀ 2018 թվականի 

պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ 

կառավարության պահուստային ֆոնդից ՀՀ 

Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքին 

հատկացվել է 9.5 մլն դրամի սուբվենցիա` 

համայնքի համար գյուղտեխնիկայի` խոտ մամլիչ 

սարքի ձեռքբերման նպատակով: 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

48. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Գանձաքար՝ Մշակույթի տան հիմնանորոգում – 20 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

49. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Գանձաքար՝ Ոռոգման ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում – 20 

հա: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

50. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Գետահովիտ՝ Կոյուղագծի կառուցում, 1 կմ երկարությամբ (300-

անոց խողովակով), մոտավոր արժեքը 5 մլն. դրամ: 

 

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

51. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Գետահովիտ՝ Գյուղամիջյա ճանապարհների սալիկապատում, 

400 մետր, արժեքը` 15 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

52. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Դիտավան՝ Մարզային  նշանակության  ճանապարհի կապիտալ  

վերանորոգում  և ջրահեռացում - 3,2 կմ (մոտավոր ծախսը 450 

մլն. դրամ): 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

53. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Դիտավան՝ Ներհամայնքային և միջհամայնքային  ճանապարհի 

վերանորոգում (սալիկապատում) - 200 գծամետր (մոտավոր 

ծախսը 1.500.000 դրամ): 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

54. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ենոքավան՝ Խմելու ջրագծի կառուցում, 150 մլն. դրամ: 

 

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

55. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ենոքավան՝ Կոյուղագծի կառուցում, 350 մլն. դրամ: Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

56. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Լուսահովիտ՝ Խմելու ջրագծի 14 կմ-ի վերանորոգում, մոտավոր 

ծախսը 200 մլն. դրամ: 

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

57. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Լուսաձոր՝ Ներհամայնքային ճանապարհների խճապատում, 7 

կմ երկարություն, ծախսը 5 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

58. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Լուսաձոր՝ Մշակույթի տան և գյուղապետարանի շենքի տանիքի 

վերանորոգում, 1 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

59. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Խաշթառակ՝ Խմելու ջրագծի և ջրհավաք ավազանների 

ամբողջովին վերանորոգում, ըստ նախահաշվի` 300 մլն. դրամ: 

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

60. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Կիրանց՝ Դպրոցի կառուցում: 

 

ՀՀ Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկա-

յացված ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի 

նախագծում «1183. Ապահով դպրոց» ծրագրի 

«32003. Փոքրաքանակ երեխաներով համա-

լրված հանրակրթական դպրոցների մոդուլային 

շենքերի կառուցում» միջոցառման շրջանակ-

ներում նախատեսված է 2.0 մլն դրամ ՀՀ Տա-

վուշի մարզի գ. Կիրանցի հիմնական դպրոցի 

կառուցման նախագծահետազոտական աշխա-

տանքների համար: 

61. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Կիրանց՝ Գազաֆիկացում: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

62. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ներքին Ծաղկավան՝ Խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում, 2 կմ, 

30 մլն. դրամ: 

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

դեպքում: 

63. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ներքին Ծաղկավան՝ Ոռոգման ջուր, արտաքին ցանց: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

64. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Սարիգյուղ՝ Մշակույթի տան հիմնանորոգում, 130 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

65. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Սևքար՝  Խմելու ջրի  ներքին ցանցի  հիմնանորոգում, 8 կմ, 200 

մլն. դրամ: 

Համայնքը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան ֆի-

նանսական միջոցների առկայության դեպքում: 

66. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Վազաշեն՝ Ջրամբարտակի  և  ոռոգման  ցանցի  կառուցում: 

 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության դեպ-

քում: 

67. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Վազաշեն՝ Մանկապարտեզի հիմնանորոգում:  Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

Հակոբ Հակոբյան     համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

68. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Իջևան՝ Մայիսի 28-ից Ս.Օհանյան փողոց, 1,9 կմ ճանապարհի 

հիմնանորոգում, 800 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

69. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Աղավնավանք՝ Խմելու ջրագծերի հիմնանորոգում, ներքին ու 

արտաքին ցանցեր, 9-10 կմ: 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի 

համայնքային ծրագրերի առաջնահերթություն-

ների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

70. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Աղավնավանք՝ Գազաֆիկացում (առկա է գազատարը): Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

71. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Գոշ՝ Խմելու ջրագծերի հիմնանորոգում, 5 մլն. դրամ: 

 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

72. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Գոշ՝ Թաղամիջյան ճանապարհի բետոնապատում, 400 մ, 15 մլն. 

դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

73. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Թեղուտ՝ Համայնքային կենտրոնի կապիտալ վերանորգում, 120 

մլն. դրամ: 

 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

74. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Թեղուտ՝ Կոյուղագծի կենտրոնական մասի վերանորոգում, 

միացում Դիլիջանի գծին 1,5 կմ: 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

75. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Հաղարծին՝ Կոյուղագծի կառուցում 2,3 կմ, 16 մլն. դրամ: Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

76. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Խաչարձան՝  Խմելու ջրի ջրագծի կառուցում, 3,5 կմ, 60 - 70 մլն. 

դրամ: 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

77. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Հովք՝ Համայնքային կենտրոնի կառուցում միջոցառումների 

համար – 100 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

78. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Դիլիջան՝ Մշակույթի տան հիմնանորոգում, 400 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

79. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Դիլիջան՝ Թախտա և Շամախյան թաղամասերի ճանապարհների 

վերանորոգում, մոտավորապես 150 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

80. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Դիլիջան՝ Թիվ 4 դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում: Աշխատանքների իրականացման հնարավորու-

թյան հարցը կքննարկվի ՀՀ 2020-2022 թվա-
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

Հակոբ Հակոբյան     կանների ՄԺԾԾ շրջանակներում: 

81. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Նորաշեն՝ Մշակույթի տան (300 տեղ) կապիտալ վերանորոգում, 

80 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

82. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Նորաշեն՝ Խմելու ջրագծի վերակառուցում, մոտ 30 կմ, 300 

մլն. դրամ: 

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Նորաշեն  

բնակավայրում 2016-2017 թվականներին «Են-

թակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսա-

վորում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել 

է ջրամատակարարման համակարգի 223.0 մլն 

դրամի վերակառուցման աշխատանքներ: 

Բնակավայրը սպասարկվում է «Վեոլիա Ջուր» 

ՓԲԸ-ի կողմից:  

Բարձրացված հարցը կքննարկվի հետագայում` 

համապատասխան ներդրումային ծրագրերի 

շրջանակներում:  

83. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Նավուր՝ Դպրոցի հիմնանորոգում 350 մլն. դրամ (առկաէ 

նախագիծ-նախահաշիվ): 

 

Աշխատանքների իրականացման հնարավորու-

թյան հարցը կքննարկվի ՀՀ 2020-2022 թվա-

կանների ՄԺԾԾ շրջանակներում: 

84. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Նավուր՝ Համայնքային կենտրոնի վերանորոգում, 20 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

85. ՀՀ Ազգային Ժողովի  Չորաթան՝ Ոռոգման համակարգի վերակառուցում, 10 մլն. դրամ: ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Չորաթան 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

 բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերակա-

ռուցման համար ՀՀ կառավարության 

27.09.2018թ-ի N1073-Ն որոշմամբ ՀՀ 2018 թվա-

կանի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ 

կառավարության պահուստային ֆոնդից Հայաս-

տանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին 

արդեն իսկ հատկացվել է 9.5 մլն դրամ և ևս 0.5 

մլն դրամի հատկացում նախատեսվում է հա-

մայնքի կողմից: Շինաշխատանքները կիրակա-

նացվեն 2019 թվականին:  

86. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Չորաթան՝ Մշակույթի տան վերանորոգում, 30 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

87. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Չինչին՝ Տավուշ-Չինչին միջբնակավայրային ճանապարհի 

ասֆալտապատում` 4 կմ, 300 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

88. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Չինչին՝  Ներբնակավայրային փողոցների գիշերային 

լուսավորության վերակառուցում` 2 կմ, 3-4 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

89. ՀՀ Ազգային Ժողովի  Այգեձոր՝ Մինի տրակտոր վարելու համար, 4 մլն. դրամ: Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

 մատչելի պայմաններով` լիզինգային մեխա-

նիզմների կիրառմամբ գյուղատնտեսական 

տեխնիկա մատակարարելու նպատակով ՀՀ 

կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 

11 արձանագրային որոշմամբ հավանության է 

արժանացել «Հայաստանի Հանրապետությու-

նում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինան-

սական վարձակալության` լիզինգի պետական 

աջակցության ծրագիրը», որի կիրականցվի 

նաև 2019 թվականին: Ծրագրով սահմանված 

է, որ ծրագրի մասնակից կարող են հանդի-

սանալ լիզինգի պայմանագիր կնքած գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսավարողները (ֆիզի-

կական և իրավաբանական անձինք, այդ թվում` 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները, 

անհատ ձեռնարկատերերը), որոնք բավա-

րարում են ծրագրին մասնակից բանկի կամ 

վարկային կազմակերպության ֆինանսական 

(վարկունակության) պահանջները: Գյուղատն-

տեսական տեխնիկայի լիզինգի պետական 

աջակցության պայմաններն են. 20% կանխավ-

ճար, լիզինգի տարեկան մինչև 9 % տոկո-

սադրույք, որի 7 տոկոսային կետը սուբսիդա-

վորում է, կոմբայնների համար` 10 տարի 

մարման ժամկետ, տրակտորների համար`  6 

տարի, հավաքիչ-մամլիչների, շարքացանների 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

համար` 3-6 տարի, այլ գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի համար` 3 տարի: 

Բացի այդ, համապատասխան ֆինանսական 

միջոցների նախատեսմամբ` պետական աջակ-

ցությամբ գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հնա-

րավորություններից է համայնքի տնտեսական 

և սոցիալական ենթակառուցվածքների զար-

գացմանն ուղղված համայնքային ծրագրերին 

համաֆինանսավորման սկզբունքով սուբվեն-

ցիաների տրամադրումը:  

90. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Այգեձոր՝ Մշակույթի տան վերանորոգում, 50 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

91. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Իծաքար՝ Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերկառուցում, 4 կմ: Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

92. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Մովսես՝ Նորաշեն-Մովսես միջբնակավայրային ճանապարհի 

ասֆալտապատում` 7,5 կմ, մոտ 550 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

93. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Մովսես՝ Համայնքայի կենտրոնի վերանորոգում, 50 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

94. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ն.Կ.Աղբյուր՝ Ն.Կ.աղբյուր- Տավուշ-Ն.Կ.աղբյուր 

միջբնակավայրային ճանապարհի ասֆալտապատում` 7 կմ, մոտ 

600 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացման հնարավորու-

թյան հարցը կքննարկվի 2019 թվականի բյուջե-

տային տարվա ընթացքում` «1049. Ճանապար-

հային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001. Պե-

տական նշանակության ավտոճանապարհների 

հիմնանորոգում» միջոցառման գծով նախատես-

ված ընդանուր հատկացումների շրջանակնե-

րում: 

95. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ն.Կ.Աղբյուր՝ Ոռոգման ցանցի վերակառուցում` 9 կմ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

96. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Չինարի՝Գյուղապետարանի շենքի կառուցում (նախկինում 

վառվել է) 200 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

97. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Պառավաքար՝ Խմելու մայր ջրագծի կապիտալ վերանորոգում, 

25 կմ, 200 մլն. դրամ: 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  



32 
 

 
Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

Հակոբ Հակոբյան     Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

98. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Վ.Կ.Աղբյուր՝ Խմելու ջրագծի վերակառուցում` մոտ 25 կմ, 250 

մլն. դրամ: 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

99. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Վարագավան՝ Գետի վրա կամուրջի կառուցում, 4 մլն. դրամ: 

 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

100. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Վարագավան՝ Ոռոգման ներքին ցանցի վերակառուցում` 9 կմ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

101. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Վարագավան՝ Գյուղամիջյան ճանապարհի վերանորոգում 3 կմ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-



33 
 

 
Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

102. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Տավուշ՝ Նոր կառուցված մանկապարտեզի ջեռուցում, 50 երեխա, 

2,5 մլն. դրամ: 

Առաջարկությունը չի ընդունվել` ելնելով ՀՀ 2019 

թվականի պետական բյուջեի նախագծով կան-

խատեսվող բյուջետային մուտքերի մակար-

դակից և ծախսերի առաջնահերթությունից: 

103. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Տավուշ՝ Խմելու ջրագծի փոփոխություն, 2,1 կմ, 50 մմ, 2 մլն. 

դրամ: 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում: 

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Տավուշ 

բնակավայրի խմելու ջրի 4 ակունքների և 4 ՕԿՋ-

ների վերանորոգման համար ՀՀ կառավարու-

թյան 27.09.2018թ-ի N1073-Ն որոշմամբ ՀՀ 2018 

թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից 

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմ-

նադրամին արդեն իսկ հատկացվել է 4.75 մլն 

դրամ և ևս 0.25 մլն դրամի հատկացում նախա-

տեսվում է Բերդ համայնքի կողմից: 

Լրացուցիչ աշխատանքների իրականացմանը 

հնարավոր կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ 

մարզի համայնքային ծրագրերի առաջնահերթու-

թյունների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության դեպ-

քում: 

104. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Այգեպար՝ Արտեզյան 2 ջրահորերի վերկառուցում և ներքին 

ցանցի փոփոխություն,  մոտավոր 10 մլն. դրամ: 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

105. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Արծվաբերդ՝ Հանդիսությունների տան կառուցում, 300 

տեղանոց, 50 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

106. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Վերին Ծաղկավան՝ Ներգյուղական ոռոգման ցանցի 

վերակառուցում, 5 կմ, (100 մմ. մետաղյա խող.), 22 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

107. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

  Բերդ՝ Բերդ-Իծաքար-Գաձաքար-Իջևան ճանապարահատվածի 

32 կմ հատվածի կապիտալ վերանորոգում: 

Աշխատանքների իրականացման հնարավորու-

թյան հարցը կքննարկվի ՀՀ 2020-2022 թվա-

կանների ՄԺԾԾ շրջանակներում: 

108. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Բերդ՝ Բազմաբնակարան 7 շենքերի տանիքների վերանորոգում 

60 մլն. դրամ: 

Առաջարկությունը չի ընդունվել` ելնելով ՀՀ 2019 

թվականի պետական բյուջեի նախագծով կան-

խատեսվող բյուջետային մուտքերի մակարդա-

կից և ծախսերի առաջնահերթությունից: 

109. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Բերդ՝ Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների 

ասֆալտապատում, 800 քառ. մետր: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

110. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Կողբ՝ Խմելու  ջրի  արտաքին  և  ներքին   ցանցի հիմնական  

նորոգում, 200 մլն. դրամ: 

ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբ համայնքում 2016-2017 

թվականներին «Ենթակառուցվածքների և գյու-

ղական ֆինանսավորում» ծրագրի շրջանակ-

ներում իրականացվել է ջրամատակարարման 

համակարգի 216.0 մլն դրամի վերակառուցման 

աշխատանքներ: 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

111. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Կողբ՝ Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում, 50 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

112. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Զորական՝ Մանկապարտեզի հիմնանորոգում: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

113. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Այրում՝ Խմելու ջրի հիմնախնդիր: Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

114. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Այրում՝ Ոռոգման ջրի խնդիր: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

115. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Արճիս՝ Խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգերի 

կառուցում, 4 կմ, 100 մլն. դրամ: 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից 

սպասարկվում է մասնակի:  

Բարձրացված հարցը կքննարկվի հետագայում` 

համապատասխան ներդրումային ծրագրերի 

շրջանակներում: 

116. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Արճիս՝ Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում, 25 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

117. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Բագրատաշեն՝ Բագրատաշեն – Դեբեդավան ճանապարհի 

հիմնանորոգում, 1,8 կմ, 200 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

118. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Դեղձավան՝ Խմելու ջրի Հաղթանակ-Դեղձավան ջրագծի մի 

հատվածի փոխարինում ավելի մեծ տրամագծով և ՕԿՋ-ի 

Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

Հակոբ Հակոբյան     կառուցում: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

119. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Դեղձավան՝ Արևային կայանի տեղադրում: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

120. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Դեբեդավան՝ Ոռոգման ջրագծի ներքին ցանցի կառուցում, 160 

մլն. դրամ: 

ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի 

Դեբեդավան  գյուղում 2015-2016 թվականներին 

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրա-

գրի շրջանակներում իրականացվել է ոռոգման 

համակարգի վերակառուցման 76 մլն դրամի 

աշխատանքներ: 

Լրացուցիչ աշխատանքների իրականացմանը 

հնարավոր կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ 

մարզի համայնքային ծրագրերի առաջնահերթու-

թյունների սահմաններում և համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում: 

121. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Դեբեդավան՝ Բագրատաշեն – Դեբեդավան ճանապարհի 

հիմնանորոգում, 1 կմ, 150 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

122. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Լճկաձոր՝ Խմելու ջրի խնդիր, ներքին ցանցի կառուցում, 3 կմ: Բնակավայրը «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չի 

սպասարկվում:  

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

123. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Լճկաձոր՝ Դեղձի այգիները ոչնչանում են, անհրաժեշտ է 

լաբորատոր խորը ուսումնասիրություն: 

ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագ-

ծով նախատեսված է 1059 ծածկագրով «Բուսա-

բուծության խթանում և բույսերի պաշտպանու-

թյուն» ծրագիրը, որում ներառված է 11005 

մջոցառումը՝ «Գյուղատնտեսական մշակաբույ-

սերի և բույսերի պաշտպանության միջոցների 

լաբորատոր փորձաքննության միջոցառումներ», 

որի շրջանակներում էլ կիրականացվեն Լճկաձոր 

համայնքի դեղձենու այգիներից վերցված նմուշ-

ների  լաբորատոր ուսումնասիրությունները: 

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ  մի շարք 

քաղաքացիների դիմումի համաձայն 2018 

թվականի օգոստոսի 2-ին ՀՀ Տավուշի մարզի 

Լճկաձոր, Հաղթանակ, Արճիս, Պտղավան 

բնակավայրերում դեղձենու չորացման պատ-

ճառները պարզելու նպատակով ՀՀ գյուղա-

տնտեսության նախարարության «Անասնաբու-

ժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մարզային 

մասնագետը և  ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտան-

գության պետական ծառայության մարզային 

բուսասանիտարիայի տեսուչը այցելել են նշված 

համայնքներ և կատարել ուսումնասիրու-

թյուններ: Վարակված ծառերի ճյուղերից, 

արմատներից և հողից վերցվել են նմուշներ, 

որոնք ներկայացվել են լաբորատորիա 

փորձաքննության:  

Փորձաքննության տվյալներով դեղձենիների չո-

րացման պատճառ կարող են հանդիսանալ կալի-

ֆորնյան վահանակիրը, ինֆեկցիոն քլորոզը և 

բազմաթիվ սնկային հիվանդություններ, 

մասնավորապես ֆիլոստիկտան (Phyiiosticta 

spaeroppoidea Ell), ծակոտկեն բծավորությունը:  

Փորձաքննության արդյունքները ներկայացվել են 

դիմումատուներին և տրվել մասնագիտական 

խորհրդատվություն: 

124. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Հաղթանակ՝ Ոռոգման ջրի համար նոր պոմպ, 12 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

125. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Հաղթանակ՝ Մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգում, 120 մլն. 

դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

126. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Հաղթանակ՝ Գերեզման տանող ճանապարհի ասֆալտապատում 

320 մետր, 17 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

127. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Պտղավան՝ Համայնքային կենտրոնի կառուցում, 50 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

128. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Պտղավան՝ Ոռոգման 1,5 կմ ջրագծի կառուցում 15 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

129. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Բերդավան՝ Գյուղամիջյան ճանապարհի ասֆալտապատում, 2,1 

կմ, ըստ նախահաշվի 230 մլն. դրամ: 

ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի 

Բերդավան գյուղի գյուղամիջյան փողոցների 

հիմնանորոգման աշխատանքների իրականաց-

ման հնարավորության հարցը կքննարկվի 2019 

թվականի բյուջետային տարվա ընթացքում` 

«1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավում» 

ծրագրի «21001. Պետական նշանակության 

ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» մի-

ջոցառման գծով նախատեսված ընդանուր 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

հատկացումների շրջանակներում: 

130. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Դովեղ՝ Ոռոգման ջրի ջրամբարի կառուցում, 60 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

131. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ջուջևան՝ Հանդիսությունների սրահի կառուցում, 30 մլն. դրամ : Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

132. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Բաղանիս՝ Նախկին մանկապարտեզի շենքը վերանորոգել և 

սարքել հանդիսությունների սրահ, 20 մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

133. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Բաղանիս՝ Գազաֆիկացում 100 մլն.: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

134. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ոսկեվան՝ Հանդիսությունների սրահի կառուցում, 40 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

135. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ոսկեվան՝ Գազաֆիկացում, 40 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

136. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Ոսկեպար՝ Դպրոցի ճանապարհի ասֆալտապատում, 800 մ, 50 

մլն. դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

137. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Կոթի՝ Նախկին այգիների տարածքի ոռոգման ներքին ցանցի և 

ջրամբարի կառուցում, 10 կմ, 180 մլն.: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

138. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Կոթի՝ Գազաֆիկացում 90 մլն. դրամ: Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

139. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Բարեկամավան՝ Գազաֆիկացում, 60 տնտեսություն, 15 մլն. 

դրամ: 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

140. ՀՀ Ազգային Ժողովի  Նոյեմբերյան՝ Կամոյի-Նոյեմբերի 29-ի փողոցների Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

ասֆալտապատում և ջրահեռացում, 450 մետր, 45 մլն. դրամ: կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

141. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Հակոբ Հակոբյան     

Նոյեմբերյան՝ Բազմաբնակարան 3 շենքերի տանիքների 

վերանորոգում, ընդհանուր 1680 քառ. մետր, 25 մլն. դրամ: 

Առաջարկությունը չի ընդունվել` ելնելով ՀՀ 2019 

թվականի պետական բյուջեի նախագծով կան-

խատեսվող բյուջետային մուտքերի մակար-

դակից և ծախսերի առաջնահերթությունից: 

142. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Կարինե Պողոսյան 

 

Արտաշատ համայնքի Աբովյան փողոցի ընդհանուր մակերեսը 

10000 քմ է, որից 6000 քմ-ը 2 փուլով վերանորոգվել  է 2015 և 

2017 թվականներին՝ ՀՀ կառավարության կողմից հատկացված 

միջոցների հաշվին: Փողոցը քաղաքի կենտրոնը կապում է մյուս 

համայնքներին: Աբովյան փողոցում գործում է ուղևորների 

անվճար  տեղափոխման միակ երթուղին: Փողոցի 

չվերանորոգված մասի ընդհանուր մակերեսը 4000 քմ է: 

Հիմնավոր նորոգման համար անհրաժեշտ է 40 մլն ՀՀ դրամ: 

 

Աշխատանքների իրականացմանը հնարավոր 

կլինի անդրադառնալ հետագայում՝ մարզի հա-

մայնքային ծրագրերի առաջնահերթությունների 

սահմաններում և համապատասխան ֆինան-

սական միջոցների առկայության դեպքում: 

143. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Կարինե Պողոսյան 

 

Արտաշատ համայնքի Հայկ Կտրակյանի անվան հ. 3 հիմնական 

դպրոց: Դպրոցի առաջին մասնաշենքը կառուցվել է 1939թ., 

երկրորդ մասնաշենքը՝ 1982թ., իսկ սպորտդահլիճը՝ 1965 թ.: 

Դպրոցի շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում: Կառուցման 

ժամանակից առ այսօր վերանորոգման չնչին աշխատանքներ են 

կատարվել. փոխվել են ընդամենը մեկ մսասնաշենքի 

պատուհանները: Շենքի հիմանորոգման համար (հատակ, դուռ 

պատուհան)�անհրաժեշտ կլինի 100 մլն ՀՀ դրամ: 

Աշխատանքների իրականացման հնարավորու-

թյան հարցը կքննարկվի ՀՀ 2020-2022 թվա-

կանների ՄԺԾԾ շրջանակներում: 

144. ՀՀ Ազգային Ժողովի  Արտաշատ համայնքի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

պատգամավոր  

Կարինե Պողոսյան 

 

կենտրոնը գտնվում է անմխիթար վիճակում և հիմնանորոգման 

կարիք ունի: Առաջին փուլով առաջարկում ենք անհապաղ 

վերանորոգել մշակույթի կենտրոնի տանիքը շենքը քայքայումից 

պաշտպանելու համար: 

 

ֆինանսավորմամբ ներկայումս ընթանում են 

Արտաշատ համայնքի Շառլ Ազնավուրի անվան 

մշակույթի կենտրոնի տանիքի վերանորոգման 

աշխատանքները: Լրացուցիչ աշխատանքների 

իրականացմանը հնարավոր կլինի անդրադառ-

նալ հետագայում՝ մարզի համայնքային ծրագ-

րերի առաջնահերթությունների սահմաններում և 

համապատասխան ֆինանսական միջոցների 

առկայության դեպքում: 

145. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Շիրակ Թորոսյան 

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հայկական 

հանրագիտարան հրատարակչություն ՊՈԱԿ-ին լրացուցիչ 

տրամադրել 10 000 000 ՀՀ դրամ: 

Հարցին հնարավոր է անդրադառնալ ՀՀ 2019 

թվականի պետական բյուջեի խնայողությունների 

դեպքում: 

146. ՀՀ Ազգային Ժողովի  

պատգամավոր  

Խոսրով 

Հարությունյան     

Առաջարկում  եմ` ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի նախա-

գիծը (Նախագիծ) ՀՀ ԱԺ ներկայացնելու հետո,  կից ներկայաց-

ված մարմինների  հետ տնտեսական հարցերի մշտական հանձ-

նաժողովում  քննարկված  ծրագրերի գծով ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշների լրամշակված  տարբերակը  ներառել Նախագծի 

վերջնական տարբերակում : 

Առաջարկությունն ընդունվել է: ՀՀ 2019 թվա-

կանի պետական բյուջեի նախագծի լրամշակված 

տարբերակում կատարվել են համապատասխան 

փոփոխություններ: 

147. ՀՀ կառավարություն 

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 7-րդ հոդվածը լրացնել 

հետևյալ կետերով.  

20) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 

3-րդ մասին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության 

2019 թվականի պետական բյուջեով (սույն կետում այսուհետ` 

Նախագծի 7-րդ հոդվածում 20-րդ կետի լրաց-

ման նպատակահարմարությունը պայմանավոր-

ված է ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոն-

դից կատարվող հատկացումների` դրանց 

հաշվին ֆինանսավորվող` պետական բյուջեով 

նախատեսված համապատասխան ծրագրե-

րի/միջոցառումների հետ անմիջական կապը 

բացահայտելու և այն  պետական բյուջեում 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

պետական բյուջե) նախատեսված  Կառավարության պահուս-

տային ֆոնդից կատարվող հատկացումների գումարների չափով 

նվազեցվում են պետական բյուջեով նախատեսված «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդ» 

ծրագրով սահմանված հատկացումները և ավելացվում, ըստ 

նշված հատկացումների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի 

պատկանելության, պետական բյուջեով նախատեսված այլ  

ծրագրերով սահմանված հատկացումները և այդ 

փոփոխությունները Կառավարության կողմից արտացոլվում են 

սույն օրենքի համապատասխան հավելվածների աղյուսակներում. 

21) սույն հոդվածի 20-րդ կետով նախատեսված փոփոխու-

թյունները «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-

րդ հոդվածի 3-րդ մասի իմաստով բյուջետային հատկացումների 

վերաբաշխումներ չեն համարվում. 

22) Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական 

բյուջեից տրամադրվող դրամաշնորհների և  սուբսիդիաների 

նկատմամբ հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գծով 

լրացուցիչ հատկացումները չեն կարող ուղղվել այլ նպատակների: 

Եթե սույն կետում նշված հոդվածներով նախատեսված ծրագրերը 

և միջոցառումները ենթական չեն ավելացված արժեքի հարկով 

հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից 

ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող  գումարի 

դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի 

վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով 

չօգտագործված  գումարները 2019 թվականի ընթացքում ենթակա 

արտացոլելու անհրաժեշտությամբ: 

21-րդ կետի լրացման նպատակահարմարությու-

նը պայմանավորված է բյուջետային տարվա 

ընթացքում 20-րդ կետի անխափան կատարման 

համար բավարար իրավական դաշտ ստեղծելու 

նպատակով 20-րդ կետի շրջանակներում կա-

տարվելիք վերաբաշխումները «Հայաստանի 

Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

(որով սահմանված է վերաբաշխումների համար 

սահմանված առավելագույն սահմանաչափ) 

գործողության տիրույթից հանելու անհրաժեշտու-

թյամբ:   

 

 

 

22-րդ կետի լրացման նպատակահարմարությու-

նը պայմանավորված է Նախագծում նախատես-

վող դրամաշնորհների և  սուբսիդիաների հատ-

կացումների գումարների կազմում նախատես-

ված ավելացված արժեքի հարկի գումարների 

չօգտագործված մնացորդը սուբսիդիաներ և 

դրամաշնորհներ ստացողների կողմից բյուջետա-

յին տարվա ընթացքում այլ նպատակների ուղ-

ղումը բացառելու և այդ գումարները պետական 

բյուջե վերադարձնելու անհրաժեշտությամբ: 
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Առաջարկության 

հեղինակը 
Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությունը ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը 

են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բյուջե:  

 

 

 


