
#REF!

 Ծրա-
գիր

 Միջո-
ցառում

 Դրամաշնոր-
հային

միջոցներ

Համաֆինան-
սավորում

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ
այդ թվում

 36,376,306.4        30,606,514.4     5,769,792.0

 ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ    2,482,987.2          2,065,811.4         417,175.8

1018  Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիր      1,618,375.1         1,248,598.0         369,777.1

  այդ թվում`

11002
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանն անհատույց
ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու մասին դրամաշնորհային ծրագիր
շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

         57,627.6              48,023.0            9,604.6

32002
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանն անհատույց
ֆինանսական օգնության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում  ԿՖԿՏՀ
ներդրում

    1,560,747.5          1,200,575.0         360,172.5

1019  Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր       626,802.2            626,802.2                     -

  այդ թվում`

11002 ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող
Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր

          4,802.7                4,802.7                     -

12003

 ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող
Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի
շրջանակներում ՀՀ խոշորացվող համայնքներում հանրային ծառայությունների
բարելավում, ընդլայնում,  միջհամայնքային ենթածրագրերի նախագծում, ընտրություն
և իրականացում:

        613,192.6              613,192.6                     -

12002

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և
տեղական զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Օժանդակության
տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին
միջհամայնքային ենթածրագրերի նախագծման, ընտրության և իրականացման
աշխատանքներում:

          8,806.9                8,806.9                     -

1214  Արդյունահանող ճյուղերի զարգացման ծրագիր       237,809.9             190,411.2          47,398.7

  այդ թվում`

11001 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հանքարդյունաբերական
ոլորտի քաղաքականության ծրագիր» դրամաշնորհային ծրագիր

       138,066.1             110,452.9           27,613.2

11002
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի արդյունահանող
ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցություն» դրամաշնորհային
ծրագիր

         99,743.8               79,958.3           19,785.5

 ՀՀ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   12,425,700.9        10,730,674.3     1,695,026.6

1040  Կոշտ թափոնների կառավարում    3,609,064.4          3,165,887.1         443,177.3

  այդ թվում`

32004
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող
«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման»
դրամաշնորհային ծրագիր

    1,910,447.0          1,750,372.5         160,074.5

32005 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող
«Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր

       151,560.6             126,300.5           25,260.1

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 5

 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

հազար դրամ

 Ծրագրային
դասիչ

 Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների
անվանումները

  Ընդամենը

  այդ թվում
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 Ծրա-
գիր

 Միջո-
ցառում

 Դրամաշնոր-
հային

միջոցներ

Համաֆինան-
սավորում

 Ծրագրային
դասիչ

 Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների
անվանումները

  Ընդամենը

  այդ թվում

32006
Եվրոպական միության հարևանության  ներդրումային գործիքի աջակցությամբ
իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր     1,072,785.8             893,996.2         178,789.6

32007
Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության
ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման»
դրամաշնորհային ծրագիր

       268,208.4             223,499.0          44,709.4

32008
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող
«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման
խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային  ծրագիր

      206,062.6              171,718.9           34,343.7

1157  Քաղաքային զարգացում    4,090,296.4          3,387,313.5        702,982.9

  այդ թվում`

12003
Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության
ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության
դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում

       639,106.8             532,589.0         106,517.8

12004
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող
Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման
ապահովում

       170,820.1             121,403.4           49,416.7

12014
Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ
իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային
ծրագիր

    1,080,613.5             900,191.1         180,422.4

12016
Վերակառուցման և զարգացման վրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող
Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տխնիկական համագործակցության
դրամաշնորհային ծրագիր

       358,956.0             299,130.0          59,826.0

12018 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող
Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա)

   1,840,800.0         1,534,000.0        306,800.0

1212  Տարածքային զարգացում     4,726,340.1           4,177,473.7        548,866.4

  այդ թվում`

11001
Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային
զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր     4,726,340.1           4,177,473.7         548,866.4

 ՀՀ  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    2,509,691.5          2,126,230.2         383,461.3

1053
 Առողջապահության համակարգի արդիականացման և արդյունավետության
բարձրացման ծրագիր

   2,509,691.5          2,126,230.2         383,461.3

  այդ թվում`

11004
Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի
Հանրապետությունում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ուժեղացում դրամաշնորհային
ծրագիր

      700,438.0             507,314.0         193,124.0

11008
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի
Հանրապետությունում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ուժեղացում դրամաշնորհային
ծրագրի շրջանակներում աջակցություն

       140,828.1             140,828.1                     -

11009
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի
Հանրապետությունում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ուժեղացում դրամաշնորհային
ծրագրի շրջանակներում աջակցություն

         21,466.2               21,466.2                     -

11003
Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի
Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն»
դրամաշնորհային ծրագիր

       346,273.7            270,596.0           75,677.7

272



 Ծրա-
գիր

 Միջո-
ցառում

 Դրամաշնոր-
հային

միջոցներ

Համաֆինան-
սավորում

 Ծրագրային
դասիչ

 Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների
անվանումները

  Ընդամենը

  այդ թվում

11006
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի
Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի շրջանակներում
աջակցություն

       209,818.7             188,034.9           21,783.8

11007
Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի
Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի շրջանակներում
աջակցություն

        67,350.7               61,789.6             5,561.1

11010
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի
Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի»
շրջանակներում աջակցություն

       265,417.4              239,114.8          26,302.6

11011
Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի
Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի»
շրջանակներում աջակցություն

       10,000.0             10,000.0                     -

11002
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ
հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման դրամաշնորհային ծրագիր        340,588.6             340,588.6                     -

11005
ՀՀ կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից
ֆինանսավորվող «Առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ
հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության կատարելագործում» ծրագիր

        154,942.1             136,025.0            18,917.1

32001

Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսավորվող «Առողջապահության
առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և
վերահսկողության կատարելագործում» ծրագրի շրջանակներում սքրինինգների
իրականացման համար տեխնիկական կարողությունների ընդլայնում

       252,568.0             210,473.0          42,095.0

 ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ     1,942,055.5         1,669,676.8         272,378.7

1086  Գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնում և զարգացում       842,328.8            709,216.8          133,112.0

  այդ թվում`

11002
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող
«Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիթորինգի և գնահատման
կարողությունների զարգացման» դրամաշնորհային ծրագիր

       674,148.9             550,698.1         123,450.8

12002
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող
«Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիթորինգի և գնահատման
կարողությունների զարգացման» դրամաշնորհային ծրագիր

         57,967.2              48,306.0             9,661.2

11003
ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Հազարամյակի մարտահրավեր»
դրամաշնորհային ծրագիր         110,212.7              110,212.7                     -

1134  Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն    1,099,726.7           960,460.0        139,266.7

  այդ թվում`

12001
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ
իրականացվող «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն»
դրամաշնորհային ծրագիր

         28,813.8               24,011.5            4,802.3

12005

Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ
իրականացվող «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն»
դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սառնարանային տնտեսությունների
կառուցում

       158,475.9             120,057.5           38,418.4

12002
Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում
արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարում» դրմաշնորհային
ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական փաթեթների տրամադրում

       504,241.5            480,230.0           24,011.5
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12004
Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում
արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարում» դրմաշնորհային
ծրագիր

       408,195.5             336,161.0          72,034.5

 ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ      1,712,513.0           1,452,577.7        259,935.3

1155
 Բնական պաշարների և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
կառավարում և պահպանում

     1,712,513.0           1,452,577.7        259,935.3

  այդ թվում`

11001
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) կողմից տրամադրվող «Կովկասի
պահպանվող տարածքների աջակցության ծրագիր-Հայաստան
(էկոտարածաշրջանային ծրագիր-Հայաստան, 3-րդ փուլ)» դրամաշնորհային ծրագիր

      941,000.9             796,931.9         144,069.0

12002
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող
դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի մարզի ԲՀՊՏ-ների հարակից
բնակավայրերի կարողությունների բարելավում

      442,320.0            360,320.0         82,000.0

32001

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող
դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի մարզի ԲՀՊՏ-ներին, անտառային
տարածքների, ոլորտի պետական կառույցների  տեխնիկական կարողությունների
բարելավում

        329,192.1             295,325.8           33,866.3

 ՀՀ  ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

   11,128,836.5          9,522,418.0      1,606,418.5

1066  Վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր         83,656.1             66,924.9           16,731.2

  այդ թվում`

11001
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող արդյունաբերական
մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհի ծրագիր          13,014.2               10,411.4            2,602.8

11002
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երկրաջերմային
հետախուզական հորատման դրամաշնորհային ծրագիր          70,641.9               56,513.5           14,128.4

1072  Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում    5,287,249.9          4,175,333.8        1,111,916.1

  այդ թվում`

11002
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող
Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի
դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառում

       492,163.5             410,164.4           81,999.1

11003 Վերակառուցման և զարգացան Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող
Երևանի ջրամատակարարման բարելավման  դրամաշնորհային ծրագիր

         18,861.2               10,291.6            8,569.6

11004
Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ
իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր         14,407.0              12,005.8            2,401.2

31004

Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ
իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի
շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների
հիմնանորոգում

    2,575,739.0           1,921,139.3         654,599.7

12001
Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային
բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման
ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ

    2,186,079.2           1,821,732.7         364,346.5

1167  Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր     5,757,930.5          5,280,159.3         477,771.2

  այդ թվում`

32005
 ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման
նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում
իրականացվող ներդրումներ

    5,757,930.5          5,280,159.3         477,771.2
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  ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

    3,265,158.2         2,362,626.0        902,532.2

1049  Ճանապարհային ցանցի բարելավում     3,265,158.2         2,362,626.0        902,532.2

  այդ թվում`

11013
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ
միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և կառավարում     1,307,553.8             731,289.0         576,264.8

21007
Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ
միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3     1,957,604.4           1,631,337.0         326,267.4

 ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ      909,363.6           676,500.0        232,863.6

1209
 Վիճակագրական համակարգի ամրապնդման ազգային ռազմավարական
ծրագիր

     909,363.6           676,500.0        232,863.6

  այդ թվում`

11001
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի
զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման
դրամաշնորհային ծրագրի ապահովում

       683,079.2             487,913.7          195,165.5

31001

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի
զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման
դրամաշնորհային  ծրագրի շրջանակներում վիճակագրական կոմիտեի շենքային
պայմանների բարելավում

       163,728.4             136,456.3           27,272.1

31002

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի
զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման
դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում  վիճակագրական կոմիտեի տեխնիկական
հագեցվածության բարելավում

        62,556.0              52,130.0          10,426.0
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