Հավելված N 1
Աղյուսակ N 16

ՑԱՆԿ
«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված այն ծրագրերի, որոնց գծով
հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող համապատասխան պետական կառավարման մարմինների կողմից այդ հատկացումների
գումարները տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվելու են դրամաշնորհների տեսքով՝ առանց մրցույթի

Բաժին

Խումբ

Դաս

Բյուջետային
ծախսերի
գործառական
դասակարգման

1

2

3

Ծախսային ծրագրի անվանումը

Ծախսային ծրագիրը
կատարող ՀՀ պետական
կառավարման մարմնի
անվանումը

Տնտեսվարող
սուբյեկտներին
տրամադրվող
դրամաշնորհի
գումարը
(հազար դրամ )

Դրամաշնորհ ստացող տնտեսվարող սուբյեկտի
անվանումը

4

5

6

7

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

1,371,933.2

01

01

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության գործունեության
01 գնահատականների, կյանքի որակի և
համայնքային կարիքների գնահատման
հետազոտություններ

08

01

01

Շախմատիստների պատրաստման
ծառայություններ

127,910.5

«Հայաստանի շախմատի ակադեմիա» հիմնադրամ

09

06

01

Գնահատման և թեստավորման
ծառայություններ

391,798.0

«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ

09

06

01

Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման ծառայություններ

68,021.9

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
ազգային կենտրոն» հիմնադրամ

09

06

01

Աջակցություն արտասահմանում սովորող
ուսանողներին

123,278.0

«ԱՅ ՓԻ ԷՍ ՍԻ» քաղաքական և սոցիոլոգիական
խորհրդատվությունների ինստիտուտ» ՍՊԸ

100,000.0

925

«Լույս» մշակութային, գիտական, կրթական
հիմնադրամ

1

2

3

01

03

02

08

03

03 Հանրային իրազեկման ապահովում

09

04

4

5

6

7

560,924.8

«Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների
ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ

ՀՀ Նախագահի
աշխատակազմ

298,024.2

«Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն»
ՊՈԱԿ

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

189,918.5

«ՀՀ պետական մարմիններին լիցենզիոն
ծրագրային փաթեթներով ապահովում»

05

Հանրային հատվածի ֆինանսական ոլորտի
02 մասնագետների վերապատրաստման
ծառայություններ

109,683.3

«Ուսուցման կենտրոն» ՊՈԱԿ

08

Պետական կարիքների համար ապրանքների,
աշխատանքների (ծառայությունների)
04 կողմնորոշիչ գների մեթոդաբանական,
վերլուծական և տեղեկատվական
ծառայություններ

80,235.2

«Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն
կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե

09

05

02

Հարկային և մաքսային ծառայողների
վերապատրաստման ծառայություններ

266,936.5

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր պետական գույքի
կառավարման վարչություն

01

06

01

266,936.5

Աճուրդի կազմակերպման և անցկացման
աշխատանքներ

467,506.1

33,007.8

926

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ

«Աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ

1

01

2

06

3

4

5

6

Պետական գույքի հաշվառման, գույքագրման,
01 ուսումնասիրությունների և գնահատման
աշխատանքների իրականացում

271,460.7

927

7

«Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման
գործակալություն» ՊՈԱԿ

1

2

3

4

08

02

05

02

05

Հումանիտար ականազերծման և
01 փորձագիտական ծառայությունների
կազմակերպում

5

6

Համերգների, փառատոների և այլ
միջոցառումների կազմակերպում

04

02

Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում
և շահագործում, գրունտային ջրերի
04
մակարդակների և որակի որոշման
աշխատանքներ

04

02

Ոռոգման ծառայություններ մատուցող
04 ընկերություններին ֆինանսական
աջակցության տրամադրում

7

163,037.6

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային
համալիր» ՊՈԱԿ

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

249,449.6

«Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական
կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարությսն ջրային
տնտեսության պետական
կոմիտե

5,527,973.6

320,473.6

5,207,500.0

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

«Մելիորացիա» ՓԲԸ

37 ջրօգտագործողների ընկերություններ

2,438,685.8

04

02

01

Սերմերի որակի ստուգման ու պետական
սորտափորձարկման միջոցառումներ

47,076.7

«Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ

04

02

01

Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և
բերրիության բարձրացման միջոցառումներ

66,128.6

«Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ

04

02

Անասնաբուժասանիտարիայի և
01 բուսասանիտարիայի ծառայությունների
իրականացում

129,594.3

«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի
ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

928

1

2

3

04

02

01

4

5

6

Գյուղական խորհրդատվական
ծառայություններ

360,361.5

929

7

«Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային
(ԳԱՄԿ-եր) և հանրապետական (ԳԱՀԿ) կենտրոն»
ՓԲԸ-ներ

1

2

3

4

04

02

01

04

02

02 Անտառպահպանական ծառայություններ

04

02

02

5

Գյուղատնտեսական կենդանիների
պատվաստում

02

04

02

ԵՄ-ի փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով
01 մեղրի և ձկան ձորձաքննությունների
ծառայություններ

593,312.0

«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի
ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

53,325.8

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության
սննդամթերքի
անվտանգության պետական
ծառայություն

04

7

1,188,886.9

Անտառային պետական մոնիտորինգի
իրականացում

Գյուղատնտեսական կենդանիների
հիվանդությունների լաբորատոր
ախտորոշման և կենդանական ծագում
01 ունեցող հումքի և նյութի, բույսերի
կարանտինի, գյուղմշակաբույսերի և բույսերի
պաշտպանության միջոցների լաբորատոր
փորձաքննությունների իրականացում

6

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ
«Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն»
ՊՈԱԿ

300,195.0

270,195.0

«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և
բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ

30,000.0

«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և
բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների
կենտրոն» ՊՈԱԿ

178,693.3

04

08

01

Տեխնիկական անվտանգության
կանոնակարգման ծառայություններ

38,581.0

«Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ

07

06

01

Արտակարգ իրավիճակներում բուժօգնության
ծառայություններ

20,024.3

«Աղետների բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ

930

1

2

3

09

05

02

4

5

6

Կադրերի պատրաստման և
վերապատրաստման ծառայություններ

120,088.0

931

7

«Ճգնաժամային կառավարման պետական
ակադեմիա» ՊՈԱԿ

1

2

3

4

5

6

ՀՀ տնտեսական զարգացման
և ներդրումների
նախարարություն

1,412,686.9

04

01

01 Ստանդարտների մշակման ծառայություններ

04

01

01 Աջակցություն ՓՄՁ սուբյեկտներին

152,600.0

«Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ

01

Պետական աջակցություն «Հայաստանի
01 զարգացման հիմնադրամի կանոնադրական
խնդիրների իրականացմանը»

399,903.7

«Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ»

01

ՀՀ արտահանմանն ուղղված
արդյունաբերական քաղաքականության
01 ռազմավարությանմբ նախատեսված
միջոցառումների իրականացման պետական
աջակցության ծրագիր

475,000.0

«Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ»

04

01

Պետական աջակցության «ՀՀ
հավատարմագրային համակարգի
01
բարեփոխում և Հավատարագրման ազգային
մարմնի կայացում» ծրագիր

13,900.0

«Հավատագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ

01

03

02

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի
խթանման ծառայություններ

91,460.0

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ»
«Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների
ձեռնարկությունների միություն»

01

03

02

Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական
կենտրոնների գործունեության իրականացում

149,595.4

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ»

04

01

01

Հայաստանի ներդրումային միջավայրի
բարեփոխումների ծրագիր

21,032.4

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների
նախարարություն «Հայաստանի զարգացման
հիմնադրամ»

01

03

2019 թ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
02 համաշխարհային համաժողովի
կազմակերպման ծրագիր

95,072.0

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների
նախարարություն, «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների
ձեռնարկությունների միություն»

04

04

14,123.4

7

932

«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

1

2

3

4

04

05

Պետական աջակցություն «Հայաստանի
01 ավտոմոբիլային ճանապարհների
տնօրինություն» ՊՈԱԿ-ին

04

05

01

Պետական աջակցություն «Տրանսպորտային
փոխադրումներ» ՊՈԱԿ-ին

04

06

01

Հեռահաղորդակցության և կապի
կանոնակարգման ծառայություններ

08

03

01 Հեռուստատեսային ծառայություններ

5

6

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
նախարարություն

700,889.5

05

05

05

208,313.0

«Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների
տնօրինություն»ՊՈԱԿ

26,352.9

«Տրանսպորտային փոխադրումներ» ՊՈԱԿ

366,968.4

«Հեռահաղորդակցության հանրապետական
կենտրոն» ՊՈԱԿ

99,255.2

ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն

7

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ
ցանց» ՓԲԸ

1,025,022.3

03

Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի
01 աղտոտվածության վիճակի մոնիտորինգի
ծառայություններ

160,369.2

«Շրջակա բնական միջավայրի մոնիտորինգի
կենտրոն» ՊՈԱԿ

04

«Սևան» ազգային պարկի պահպանության,
պարկում գիտական ուսումնասիրությունների,
01
անտառտնտեսական աշխատանքների
կատարման ծառայություններ

249,355.6

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ

04

«Դիլիջան» ազգային պարկի պահպանության,
պարկում գիտական ուսումնասիրությունների,
01
անտառտնտեսական աշխատանքների
կատարման ծառայություններ

107,691.7

«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ

933

1

2

3

4

5

6

7

04

«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի
պահպանության, արգելոցում գիտական
01
ուսումնասիրությունների կատարման
ծառայություններ

117,242.1

«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ

04

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի
տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ
տարածքների պահպանության, գիտական
01
ուսումնասիրությունների,
անտառտնտեսական աշխատանքների
կատարման ծառայություններ

133,222.8

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ

05

04

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր»
ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ
տարածքների պահպանության, գիտական
01
ուսումնասիրությունների,
անտառտնտեսական աշխատանքների
կատարման ծառայություններ

133,816.1

05

04

01

05

05

05

«Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության
ծառայություններ

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ

40,157.7

«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ

04

«Զիկատար» պետական արգելոցի
պահպանության, արգելոցում գիտական
01
ուսումնասիրությունների կատարման
ծառայություններ

15,603.8

«Զիկատար բնապահպանական կենտրոն» ՊՈԱԿ

05

04

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
01 գնահատման և փորձաքննության
ծառայություններ

45,250.4

«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ

05

06

Բնապահպանական ոլորտի գծով
01 վերլուծական-տեղեկատվական
ծառայություններ

20,517.4

«Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն» ՊՈԱԿ

08

02

02

Թանգարանային ծառայություններ և
ցուցահանդեսներ

1,795.5

այդ թվում

Մշակութային արժեքների էլեկտրոնային
տեղեկատվական շտեմարանի գործարկում

1,795.5

934

«Հայաստանի բնության պետական թանգարան»
ՊՈԱԿ

1

2

3

4

5

6

ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարություն

409,428.6

Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային
հսկողության ծառայություններ

07

02

02

08

04

01 Երիտասարդական ծրագրեր

118,446.1

7

«Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային
ծառայության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ

257,840.5

այդ թվում

Երիտասարդական պետական
քաղաքականությանն ուղղված ծրագրերի և
միջոցառումների իրականացում

170,129.0

այդ թվում

«Երիտասարդական միջոցառումների
իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
գործունեության ապահովում

29,569.4

Հասարակական կյանքին երիտասարդների
ակտիվ մասնակցության խթանում

98,447.9

այդ թվում

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների
կազմակերպում

1,600.0

Երիտասարդական
հեռուստահաղորդաշարերի, ֆիլմերի,
սոցիալական տեսահոլովակների
պատրաստում և հեռարձակում

7,000.0

Պետական երիտասարդական
քաղաքականությունը ՀՀ մարզերում.
այցելություն-խորհրդակցությունների
կազմակերպում ՀՀ մարզեր

1,513.8

935

«Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման
կենտրոն» ՊՈԱԿ

1

2

3

4

5

6

Երիտասարդական պորտալի պահպանում

17,329.6

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող
երիտասարդական հասարակական
կազմակերպությունների գործունեության և
հասարակական կյանքին երիտասարդության
մասնակցության խթանմանն ուղղված
ծրագրեր

57,000.0

«Հայաստանի Հանրապետության տարվա
երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի
կազմակերպում, մայրաքաղաքում
միջոցառումների իրականացում

14,004.5

Երիտասարդների սոցիալ-տնտեսական
վիճակի բարելավում և զբաղվածության
հնարավորությունների մեծացում

5,000.0

այդ թվում

Երիտասարդական աշխատողի
վերապատրաստում

5,000.0

Երիտասարդության շրջանում առողջ
ապրելակերպի խթանում

1,000.0

այդ թվում

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, սեռավարակների,
թմրամոլության կանխարգելման նպատակով
երիտասարդների իրազեկության
բարձրացմանն ուղղված կրթականտեղեկատվական միջոցառումների մշակում և
իրականացում, նյութերի հրատարակում

1,000.0

936

7

1

2

3

4

5

6

Պետական երիտասարդական
քաղաքականության իրականացման
համակարգվածության մակարդակի
բարձրացում և երիտասարդության շրջանում
հոգևոր-մշակութային, հայրենասիրական
դաստիարակության խթանում

36,111.7

937

7

1

2

3

4

5

6

7

այդ թվում

Երիտասարդության շրջանում
ռազմահայրենասիրական
դաստիարակության բարձրացմանն ուղղված
ծրագրերի մշակում և
իրականացում,աջակցություն ԼՂՀ պետական
երիտասարդական քաղաքականությանը և
հասարակական կազմակերպություններին

3,000.0

Համահայկական, հանրապետական և
միջազգային երիտասարդական
միջոցառումների (փառատոներ,
համաժողովներ, գիտաժողովներ,
սեմինարներ, մրցույթներ, կրթական, հոգևորմշակութային, սպորտային) կազմակերպում

9,938.0

Միջազգային երիտասարդական
համագործակցության զարգացմանն ուղղված
միջոցառումների մշակում, կազմակերպում և
իրականացում

23,173.7

Մարզային, համահայկական և միջազգային
նշանակության երիտասարդական
միջոցառումների կազմակերպում

87,711.5

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ

այդ թվում

Հայաստանի երիտասարդական
հիմնադրամի և մարզային երիտասարդական
կենտրոնների գործունեության ապահովում

77,797.0

Մարզային երիտասարդական
կենտրոններում միջոցառումների
իրականացում

08

04

9,914.5

01 Երիտասարդական ծրագրերի
շրջանակներում թրաֆիքինգի դեմ պայքարի

5,662.0
938

«Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման
կենտրոն» ՊՈԱԿ

1

09

09

2

3

4
շրջանակներում թրաֆիքինգի
դեմ պայքարի
միջոցառումներ

5

6

Շախմատի մրցույթների պատրաստման
ծառայություններ

05

01

05

Մանկապատանեկան մարզադպրոցներում
01 աշխատող մարզիչ-մանկավարժների
վերապատրաստման կազմակերպում
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

08

02

01 Գրադարանային ծառայություններ

7

2,338.0

«Ինֆորմացիոն ազատության կենտրոն» ՀԿ

17,483.0

«Տ.Պետրոսյանի անվան շախմատի տուն» ՊՈԱԿ

7,659.0

«Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական
մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ

1,666,841.7

20,100.0

«Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ

այդ թվում

08

02

02

ՀՀ հանրային գրադարանների
նյութատեխնիկական բազայի զարգացում

9,100.0

Հայաստանի ազգային գրադարանի
անձեռնմխելի ֆոնդերի թվայնացում

8,000.0

ՀՀ գրադարանավարների
վերապատրաստում

3,000.0

Թանգարանային ծառայություններ և
ցուցահանդեսներ

12,733.6

այդ թվում

08

02

Պետական աջակցություն ոչ առևտրային
կազմակերպություններին

4,533.6

«Կալենց» մշակութային հիմնադրամ

Մշակութային արժեքների էլեկտրոնային
տեղեկատվական շտեմարանի գործարկում

4,200.0

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի
երաժշտական կենտրոնի ձայնադարանի
թվայնացում

4,000.0

«Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

05 Մշակութային միջոցառումների իրականացում

1,310,531.4

այդ թվում

939

1

2

3

4

5

6

Աջակցություն թատերարվեստին

185,456.0

այդ թվում`

940

7

1

2

3

4

5

6

Թատերական ստեղծագործական ծրագրերի
իրականացում

7

118,756.0

այդ թվում`

Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոնի
բեմադրություններ

50,000.0

«Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ

Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային
ակադեմիական թատրոնի բեմադրություններ

16,255.6

«Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական
թատրոն» ՊՈԱԿ

Թատերական ծրագրեր և բեմադրություններ

52,500.4

«Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի
պետական թատրոն» ՊՈԱԿ, «Գյումրու Վ.Աճեմյանի
անվան պետական դրամատիկական թատրոն»
ՊՈԱԿ, «Վանաձորի Հ.Աբելյանի անվան պետական
դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ, «Սոս Սարգսյանի
անվան համազգային թատրոն» ՊՈԱԿ,
«Երևանի կամերային պետական թատրոն» ՊՈԱԿ,
«Երևանի մնջախաղի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ,
«Երևանի Հ.Թումանյանի անվան պետական
տիկնիկային թատրոն» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի
թատերական գործիչների միավորում» ՀԿ

Միջազգային թատերական փառատոների
իրականացում

46,000.0

«Երևանի մնջախաղի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի թատերական գործիչների միավորում»
ՀԿ

14,000.0

«Կ. Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական
դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ,
«Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական
թատրոն» ՊՈԱԿ, «Երևանի Հ.Թումանյանի անվան
պետական տիկնիկային թատրոն» ՊՈԱԿ, «Հ.
Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի
պետական թատրոն» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի
թատերական գործիչների միավորում» ՀԿ

Հայկական թատերախմբերի մասնակցություն
միջազգային թատերական նախագծերին

941
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3

4

5

6

Հանրապետական թատերական
փառատոների իրականացում

6,700.0

Աջակցություն երաժշտարվեստին
այդ թվում`

7

«Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան պետական
դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի
թատերական գործիչների միավորում» ՀԿ

279,392.0

Երաժշտական ստեղծագործական ծրագրերի
իրականացում

24,000.0

«Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ»
ՊՈԱԿ, «Կամերային երաժշտության ազգային
կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի պետական
ակադեմիական երգչախումբ» ՊՈԱԿ, «Թ. Ալթունյանի
անվան երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն» ՀԿ,
«Հայաստանի երաժշտական ընկերություն» ՀԿ

Միջազգային երաժշտական մրցույթների
իրականացում

42,300.0

«Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ»
ՊՈԱԿ, «Հայաստանի երաժշտական ընկերություն»
ՀԿ, «Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն» ՀԿ

17,292.0

«Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ,
«Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ, «Մշակութային կրթության աջակցության»
հիմնադրամ

Միջազգային նախագծերին անհատ
կատարողների և կոլեկտիվների
մասնակցություն

Միջազգային երաժշտական փառատոների
իրականացում

177,000.0

942

«Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ»
ՊՈԱԿ, «Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի երաժշտական ընկերություն» ՀԿ,
«Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն» ՀԿ,
«Մշակութային կրթության աջակցության» հիմնադրամ
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4

5

6

Հանրապետական երաժշտական
փառատոների, մրցույթների և
ստուգատեսների իրականացմանը

18,800.0

943

7

«Ժողովրդական երաժշտության ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ, «Հայաստանի երաժշտական ընկերություն»
ՀԿ, «Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն» ՀԿ

1

2

3

4

5

6

Աջակցություն պարարվեստին

7

19,000.0

այդ թվում`

Պարի միջազգային փառատոներին և
մրցույթներին մասնակցություն

Ստեղծագործական պատվերների
իրականացում

Աջակցություն կերպարվեստին

12,000.0

«Հայաստանի պարի պետական անսամբլ» ՊՈԱԿ,
«Թ.Ալթունյանի անվան երգի-պարի պետական
համույթ» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի պարարվեստի
«Բարեկամություն» պետական համույթ» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի պարարվեստի գործիչների միություն»
ՀԿ

7,000.0

«Հայաստանի պարի պետական անսամբլ» ՊՈԱԿ,
«Թ.Ալթունյանի անվան երգի-պարի պետական
համույթ» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի պարարվեստի
«Բարեկամություն» պետական համույթ» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի պարարվեստի գործիչների միություն»
ՀԿ

60,200.0

այդ թվում`

Միջազգային ցուցահանդեսներին
մասնակցություն

12,500.0

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ,
«Մ. Սարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ,
«Ռուսական արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի նկարիչների միություն» ՀԿ

Անհատական և խմբակային
ցուցահանդեսների կազմակերպում,
կերպարվեստի գործերի ձեռքբերում

16,500.0

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի նկարիչների միություն» ՀԿ

Հայաստանում միջազգային
ցուցահանդեսների կազմակերպում

31,200.0

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի նկարիչների միություն» ՀԿ

Աջակցություն կինոարվեստին

81,400.0

այդ թվում`
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Միջազգային կինոփառատոներին,
կինոշուկաներին և կինոնախագծերին
մասնակցություն

Միջազգային կինոփառատոների
իրականացում

Եվրոպական աուդիովիզուալ
օբսերվատորիային անդամակցություն

21,200.0

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ,
«Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ»
կինոստուդիա» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի
կինեմատոգրաֆիստների միություն» ՀԿ

58,500.0

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միություն» ՀԿ

1,700.0

Աջակցություն մանկապատանեկան
միջոցառումներին

7

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ

60,600.0

այդ թվում`

17,000.0

«Երևանի Պ.Չայկովսկու անվան միջնակարգ
մասնագիտական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ,
«Տիկնիկային արվեստի գործիչների միջազգային
միության հայկական կենտրոն» ՀԿ, «Մշակութային
կրթության աջակցության» հիմնադրամ

Հանրապետական մրցույթներ, փառատոներ,
ստուգատեսներ

8,700.0

«Հայաստանի երաժշտական ընկերություն» ՀԿ,
«Մշակութային կրթության աջակցության» հիմնադրամ

Երեխաների
և
պատանիների
համար
գիտաճանաչողական
ուղևորությունների
կազմակերպում

5,900.0

«Երևանի Պ.Չայկովսկու անվան միջնակարգ
մասնագիտական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ
«Մշակութային կրթության աջակցության» հիմնադրամ

Շնորհալի երեխաների
ստեղծագործական
զարգացում և խթանում

9,000.0

«Երևանի Պ.Չայկովսկու անվան միջնակարգ
մասնագիտական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ,
«Մշակութային կրթության աջակցության» հիմնադրամ

20,000.0

«Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիա» ՊՈԱԿ

Միջազգային մրցույթներ և փառատոներ

և պատանիների
կարողությունների

«Մշակութային կազմակերպություն-դպրոց»
ծրագրի իրականացում
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Աջակցություն հոբելյանական ծրագրերի
իրականացմանը

54,000.0

«Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ»
ՊՈԱԿ, «Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիա»
ՊՈԱԿ,«Կամերային երաժշտության ազգային
կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Հ.Պարոնյանի անվան
երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն»
ՊՈԱԿ, «Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն»
ՀԿ, «Հայաստանի գրողների միություն» ՀԿ,
«Հայաստանի թատերական գործիչների միավորում»
ՀԿ, «Հայաստանի նկարիչների միություն» ՀԿ,
«Հայաստանի երաժշտական ընկերություն» ՀԿ

Աջակցություն պետական և
հայրենասիրական տոներին նվիրված
ծրագրերի իրականացմանը

46,700.0

«Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ, «Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիա»
ՊՈԱԿ

Աջակցություն ազգային
փոքրամասնությունների մշակույթի
տարածմանը

3,000.0

«Հարմոնիա» ռուսական մշակույթի միջազգային
կենտրոն» ՀԿ, «Հայաստանի հրեական համայնք» ՀԿ,
«Եզդիների ազգային միություն» ՀԿ,
«Հունական հասարակական կազմակերպությունների
միություն» ՀԿ

Աջակցություն գրականության
հանրահռչակմանը, գրական ծրագրերին և
գրքերի միջազգային ցուցահանդեսներին
մասնակցությանը

82,745.0

«Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի գրողների միություն» ՀԿ
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Միջազգային
մշակութային
համագործակցության
իրականացում,
սփյուռքի հետ համագործակցություն, հայ
մշակույթի պահպանում

241,238.4

947

7

«Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ, «Հ.
Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի
պետական թատրոն» ՊՈԱԿ, «Կամերային
երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ»
ՊՈԱԿ, «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիա» ՊՈԱԿ,
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և
պատմական միջավայրի պահպանության
ծառայություն» ՊՈԱԿ
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Աջակցություն փառատոների,
ստուգատեսների, մրցույթների,
միջոցառումների և այլ մշակութային
ծրագրերի իրականացմանը

62,000.0

Աջակցություն մարզային մշակութային
միջոցառումների իրականացմանը

60,500.0

7

«Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ,
«Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ, «Հայաստանի ազգային պատկերասրահ»
ՊՈԱԿ, «Մշակութային կրթության աջակցության»
հիմնադրամ, «Հայաստանի գրողների միություն» ՀԿ

այդ թվում`

48,500.0

«Ժողովրդական երաժշտության ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ, «Թ.Ալթունյանի անվան երգի-պարի պետական
համույթ» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի պարի պետական
անսամբլ» ՊՈԱԿ, «Երաժշտական կամերային
պետական թատրոն» ՊՈԱԿ, «Հ. Պարոնյանի անվան
երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն»
ՊՈԱԿ, «Խորեոգրաֆիայի պետական թատրոն»
ՊՈԱԿ, «Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի գրողների միություն» ՀԿ, «Հայաստանի
կոմպոզիտորների միություն» ՀԿ, «Հայաստանի
թատերական գործիչների միավորում» ՀԿ

Մարզերում գործող երաժշտական
համույթների, կոլեկտիվների, թատերական
խմբերի ստեղծագործական ծրագրերին

12,000.0

«Վանաձորի Հ. Աբելյանի անվան պետական
դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ, «Արտաշատի Ա.
Խարազյանի անվան պետական դրամատիկական
թատրոն» ՊՈԱԿ, «Ժողովրդական երաժշտության
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Հայաստանի
երաժշտական ընկերություն» ՀԿ, «Հայաստանի
պարարվեստի գործիչների միություն» ՀԿ,
«Հայաստանի թատերական գործիչների միավորում»
ՀԿ

Աջակցություն ոչ նյութական մշակութային
ժառանգության պահպանմանը

56,100.0

«Մշակութային մարզ». թատրոնների և
համերգային կազմակերպությունների
հյուրախաղերի, կինոցուցադրումների,
ցուցահանդեսների և այլ մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում մարզերում

այդ թվում`
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Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության
պահպանում

7

7,500.0

«Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական
ստեղծագործության կենտրոն» ՊՈԱԿ

8,600.0

«Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և
պատմական միջավայրի պահպանության
ծառայություն» ՊՈԱԿ, «Հ. Շարամբեյանի անվան
ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն» ՊՈԱԿ,
«Մշակութային կրթության աջակցության» հիմնադրամ

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության
միջազգային հանրահռչակում

28,000.0

«Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և
պատմական միջավայրի պահպանության
ծառայություն» ՊՈԱԿ, «Հ. Շարամբեյանի անվան
ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն» ՊՈԱԿ,
«Մշակութային կրթության աջակցության» հիմնադրամ

Փառատոների կազմակերպում

12,000.0

«Հ. Թումանյանի թանգարան» ՊՈԱԿ, «Հ.
Շարամբեյանի անվան ժողովրդական
ստեղծագործության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Աջակցություն մշակույթին նվիրված
հեռուստահաղորդաշարերի իրականացմանը

18,200.0

«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ,
«Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միություն» ՀԿ

Ժողովրդական ստեղծագործության և
արհեստագործության զարգացում

08

02

Աջակցություն օտարերկրյա
05 պետություններում հայալեզու թատերական
ներկայացումներին

15,000.0

«Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի
պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

08

02

Աջակցություն հայկական
07 պատմամշակութային հուշարձանների
վավերագրմանը

53,000.0

«Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող»
հիմնադրամ

08

02

07

2,400.0

«Պատմամշակութային ժառանգության
գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հուշարձանների կադաստրային միասնական
համակարգի ներդրում
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ԱՊՀ երկրներում հեռուստառադիոծրագրերի
հեռարձակում

159,545.4

«Միր» միջպետական հեռուստառադիոընկերություն»
ՓԲԸ Հայաստանի մասնաճյուղ

09

05

01

Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում
ուսումնամեթոդական աշխատանքներ

77,604.7

«Մշակութային կրթության աջակցության» հիմնադրամ

09

05

Աջակցություն շնորհալի պատանի երաժիշտկատարողների մասնագիտական
01
կարողությունների զարգացմանը և
կատարելագործմանը

15,926.6

«Հարմոնիում» երաժշտական զարգացման կենտրոն»
հասարակական կազմակերպություն

09

05

02 Վերապատրաստման ծառայություններ

ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

44,159.1

«Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարության դիվանագիտական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հայաստանի հանրային
հեռուստառադիոընկերու-թյուն

6,208,737.4

08

03

01 Հեռուստատեսային ծառայություններ

08

03

01 Ռադիո ծառայություններ

08

03

01

08

03

08

08

5

6

4,734,678.1

7

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն»
ՓԲԸ

785,304.1

«Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ

Ռադիո և հեռուստատեսային
ծառայություններ

94,646.3

«Շիրակի հանրային հեռուստառադիո» ՓԲԸ

01

Հոգևոր-մշակութային հեռուստատեսային
ծառայություններ

150,173.7

«Հոգևոր-մշակութային հանրային
հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ

03

01

Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման
ծառայություններ

44,326.2

«Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման
կենտրոն» ՓԲԸ

03

«Հայաստանի հանրային
01 հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի
տեխնիկական վերազինում

199,850.5

950

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն»
ՓԲԸ

1

2

3

4

08

03

«Հայաստանի հանրային
01 հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի շենքշինությունների հիմնանորոգում

08

03

01

5

6

«Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն»
ՓԲԸ-ի շենքի հիմնանորոգում

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

7

129,758.5

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն»
ՓԲԸ

70,000.0

«Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ

1,186,242.0

217,406.7

«Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հրատարակչական, տեղեկատվական և
տպագրական ծառայություններ

313,899.4

«Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ

05

Աջակցություն իրավախախտում կատարած
անչափահասների գեղագիտական
01
դաստիարակության ծրագրերի
իրականացմանը

23,183.5

«Իրավախախտում կատարած անձանց
վերականգնողական կենտրոն» ՊՈԱԿ

09

05

ՀՀ արդարադատության նախարարության
02 հատուկ ծառայողների վերապատրաստում և
հատուկ ուսուցում

331,427.2

«Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

09

05

02 Վերապատրաստման ծառայություններ

294,787.2

«Արդարադատության ակադեմիա» ՊՈԱԿ

09

05

Հանրապետական գործադիր մարմիններում
02 հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման
պատասխանատուների վերապատրաստում

08

03

02 Թարգմանչական ծառայություններ

08

03

02

09

5,538.0

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
08

02

04

Հայրենիք-սփյուռք գործակցության ծրագրերի
իրականացում

484,442.9

35,473.8

951

«Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության
իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

«Հայրենիք - սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ

1

2

08

02

3

4

5

6

05 Մշակութային միջոցառումների իրականացում

257,189.1

այդ թվում

«Մեր մեծերը» խորագրով մշակութային
միջոցառումներ

3,000.0

ՀՀ - ում համահայկական
խորհրդաժողովների անցկացում

19,700.0

Հայոց ցեղասպանության ճանացմանը,
դատապարտմանը և հետևանքների
վերացմանը նպատակաուղղված
միջոցառումների ծրագիր

5,500.0

Համահայկական մրցանակաբաշխություն

6,000.0

Աջակցություն համայնքների կայացմանը (ՀՀ
խորհրդանիշերի ձեռքբերում և առաքում)

1,000.0

Աշխատանք սփյուռքի համայնքներում

10,000.0

Կրթամշակութային աջակցություն հայ
համայնքներին

12,290.5

Սփյուռքի հայ համայնքների ղեկավարների
տարածաշրջանային հավաքներ
Հայաստանում, Սփյուռքում

10,000.0

Աջակցություն Մերձավոր սփյուռքի
համայնքներին

21,000.0

Սփյուռքահայերի ինտեգրման ծրագիր

11,000.0

Հայկական սփյուռքի գիտական, կրթական,
տնտեսական, մշակութային և այլ
ոլորտներում առկա ներուժի հաշվառման
մեխանիզմների ու տվյալների միասնական
համակարգի ստեղծում

4,000.0

952

7

«Հայրենիք - սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ

1

2

3

4

5

6

Եվրասիական տնտեսական միության
երկրների հայ համայնքների
կրթամշակութային զարգացմանն
աջակցություն

16,400.0

953

7

1

2

3

4

5

6

Սփյուքյան կառույցների և նշանավոր
անհատների ծրագրերի իրականացում
Հայաստանում, Սփյուռքում

22,298.6

«Սփյուռք» ամառային դպրոցի
կազմակերպում

115,000.0

7

02

Տարածքային համագործակցության և
05 համահայկական մշակութային ծրագրերի
իրականացում

20,000.0

«Հայրենիք - սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ

08

03

Հայաստան-սփյուռք գործակցության թեմայով
հեռուստահաղորդումների և
01
տեսահոլովակների պատրաստում և
հեռարձակում, ձեռքբերում և բազմացում

52,600.0

«Հայրենիք - սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ

08

03

02

Տեղեկատվական և ուսուցողական կայքերի
մշակման և սպասարկման ծառայություններ

27,180.0

«Հայրենիք - սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ

08

04

01

Սփյուռքի երիտասարդների
հայրենաճանաչության «Արի տուն» ծրագիր

92,000.0

«Հայրենիք - սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ

08

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն

3,541,553.1

09

05

01

Աջակցություն արտադպրոցական
դաստիարակությանը

10,000.0

«Աշխատանքային ռեզերվներ» մարզական ՀԿ

09

05

Ռազմահայրենասիրական
01 դաստիարակության ռազմավարության
իրականացում

69,796.0

ՀՀ երկրապահ կամավորականների միություն

06

Հանրակրթական դպրոցների
մանկավարժներին և դպրոցահասակ
01
երեխաներին տրանսպորտային
ծառայությունների մատուցում

09

10,112.2

այդ թվում`

1,685.6

954

«Ջերմուկի կրթահամալիր» ՊՈԱԿ

1

2

3

4

5

6

5,865.6

955

7

«Սիսիանի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

1

2

3

4

5

6

7

946.0

«Ապարանի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

969.0

«Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան N5 ավագ դպրոց»
ՊՈԱԿ

646.0

«Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

09

06

01

Դպրոցականների հանրապետական
սպարտակիադայի անցկացում

35,000.0

«Դպրոցականների հանրապետական մարզական
ֆեդերացիա» ՀԿ

09

06

01

Դպրոցականների օլիմպիադաների
անցկացում

64,688.0

«Երևանի պետական համալսարանին առընթեր
Ա.Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական
հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ

09

06

01

Համակարգչային և ինտերնետային կապի
ծառայություններ

833,202.3

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ

09

06

Փորձարարական մանկավարժական
01 ծրագրերի իրականացում
հանրակրթությունում

125,772.2

«Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր»
ՊՈԱԿ

09

06

01

42,259.5

«Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության
ազգային տեղեկատվական կենտրոն» հիմնադրամ

06

Եվրոպական բարձրագույն կրթական
տարածքի անդամակցությամբ
01 պայմանավորված բարձրագույն
մասնագիտական կրթության համակարգի
բարեփոխումներ

30,000.0

«Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

06

Կրթության բովանդակային և մեթոդական
սպասարկում ու հանրապետության
01
հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների
վերապատրաստում

476,645.5

«Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

09

09

Ակադեմիական փոխճանաչման և
շարժունության ծառայություններ

956

1

09

2

06

3

4

5

6

Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին
01
մասնագիտական կրթության և ուսուցման
(ՄԿՈՒ) բարեփոխումներ

166,337.8

957

7

«Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

1

2

3

4

5

6

09

06

01

«Հայրենյաց ասպետներ» հայրենասիրական
կրթադաստիարակչական ծրագիր

69,359.3

«Հայ ասպետ» կրթադաստիարակչական
բարեգործական հիմնադրամ

09

06

01

Դպրոցահասակ երեխաներին սննդով
ապահովում

49,102.0

ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային ծրագրի
հայաստանյան գրասենյակ

09

06

01

Բուխարեստի համալսարանում հայոց լեզվի
դասավանդման կազմակերպում

3,600.0

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

09

06

Սփյուռքագիտության ոլորտում գիտական
01 կադրերի պատրաստման գծով նպաստների
տրամադրում (Զալցբուրգ)

3,600.0

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

09

06

Հանրակրթական և բարձրագույն
01 ուսումնական հաստատությունների
վարկանիշավորում

60,000.0

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ

09

06

Աուտիզմ և զարգացման այլ խանգարումներ
ունեցող երեխաների բուժման,
01
վերականգնման, կրթության և
զբաղվածության ապահովում

81,796.0

«Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ»

09

06

Աջակցություն «Դպրոց-կենտրոնների
01 միություն» իրավաբանական անձանց
միության գործունեությանը

20,000.0

«Դպրոց-կենտրոնների միություն»

09

06

«Ազգային երգ ու պար» առարկայի ներդրում
01 հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններում

09

06

01

Դպրոցներում ռոբոտատեխնիկայի
զարգացման իրականացում

09

06

01

Պրահայի Կարլովի համալսարանում հայոց
լեզվի դասավանդման կազմակերպում

8,351.1

126,941.5

5,704.3

958

7

«Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների
միություն

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

1

2

3

09

06

01

4

5

6

Կրթության գերազանցության ազգային
ծրագրի իրականացում

666,337.1

959

7

«ԱՅԲ» կրթական հիմնադրամ

1

2

3

4

5

6

09

06

01

Վենետիկի Կա'Ֆոսկարի համալսարանում
հայոց լեզվի դասավանդման կազմակերպում

11,366.4

09

06

01

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության
ծառայություններ

511,581.9

7

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

այդ թվում

09

06

Աջակցություն «Դասարան»
01 ուսումնատեղեկատվական ծրագրի
իրականացմանը
ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի
նախարարություն
960

173,397.9

«Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական
գնահատման կենտրոն» ՊՈԱԿ

72,998.0

«Սիսիանի տարածքային
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոն» ՊՈԱԿ

72,998.0

«Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ

72,998.0

«Կապանի տարածքային
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոն» ՊՈԱԿ

32,851.2

«Սպիտակի տարածքային
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոն» ՊՈԱԿ

32,851.2

«Վանաձորի տարածքային
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոն» ՊՈԱԿ

24,332.7

«Ստեփանավանի տարածքային
մանկավարժահոգեբանական աջակցության
կենտրոն» ՊՈԱԿ

29,154.9

«Հույսի կամուրջ» ՀԿ

60,000.0

«Նոր սերնդի դպրոց» ՀԿ

5,820.0

1

2

3

10

04

01

4

5

6

1,872.0

Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության

961

7

«Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ

1

2

3

4

5

6

սոցիալական պաշտպանության
հաստատություններում խնամվող
դպրոցական տարիքի երեխաներին
դրամական աջակցության տրամադրում

962

7

1,848.0

«Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ

2,100.0

«Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ

