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                                                                                                                                                     Նախագիծ 

Հավելված1  

Լեռնապատ համայնքի 2019թ.  

բյուջեի կատարման հաշվետվություն 
 

                        ÈºèÜ²ä²î ՀԱՄԱՅՆՔ   

                                  Եկամուտներ 

                         01.01.2019թ.- 31.12.2019թ. 
                                                                                                                                                                                        
Հազ. ¹ñ³Ù 

Եկամուտի անունը պլան կատարում % 

Հողի հարկ 3836.5 3850.3 100.4 

Գույքահարկ 4069.4 4354.8 107.0 

Հողի վարձավճար 2014.6 2040.7 101.3 

Տեղական տուրք 348.0 403.0 115.8 

 Տեղական վճարներ 

    /աղբ. վճ./ 

2148.0 

/1440.0/ 

2007.4 

/1474.2/ 

93.5    

/102.4/ 

Այլ վճարներ 600.0 724.0 120.7 

Ընդամենը  

սեփական 

եկամուտներ 

13016.5 13380.2 102.8 

Դոտացիա 43968.9 43968.9 100.0 

Սուբվենցիա 4602.9 4602.9 100.0 

ÀÜ¸²ØºÜÀ   

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ                                                                

 

61588.3 61952.0 100.6 

    

    
                                                                  
 
 

                                         ԼԵՌՆԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

                                                        2019թ-ի  ԾԱԽՍԵՐ 

   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  / ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ/                                                              

4111    աշխատավարձ                                                                                                   -----  27426727                      

4212     Էլ. Էներգիա                                                                                                        ------  1123208                                                                    



4212      Գազ                                                                                                                    ------   850494 

4213      ջուր                                                                                                                    ------    16921                                                                      

4214         հեռախոս                                                                                                           ------ 39200                                                                   

4214      ինտերնետ                                                                                                         ------    108272 

4215     ավտոմեք. և   ապահովագրություն                                                                ------    92000 

4221      գործուղում                                                                                                       ------     10800 

4234    ամսագրի և թերթերի  բաժ .                                                                             -------  96400 

4232     համակարգչ. ծառ. / Վեկտոր +,Ցենզոր,տեղեկ. համակ. զարգ. կեն. /     ------     198200 

4237    ներկայացուցչ. ծախսեր / ծաղիկներ երկաշարժի զոհերի հիշատ. /       -------    55000 

4241     գազի և հրշեջ. սպաս                                                                                        ------   65764 

4252      քարտրիջի լիցքավորում ,սարք. պահպանում ,ավտ. սպ                          ------   33500 

4261      գրասենյակային նյութեր /Վանատուր /                                                        ------   248500 

4264       ավտոպահեստամասեր /ծառ.մեք., բեռնատ.,ավտոբ./                               ------  762800 

4264       բենզին,գազ  / ծառ. մեքեն.  /                                                                             ------   366000 

4269       շինանյութ /գ/պ ,վագոն տն./                                                                            -------  245100 

4823       ավտոմեք. տեխզննում,                                                                                    -------   64400 

5121  ավտոբոսի գազի բալոններ                                                                                   -------  380000 

5122  համակարգիչ                                                                                                            -------  253000 

 5129  ավտոբուսի  շարժիչի վերանորոգում                                                                 ------- 468000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ    ԾԱԽՍԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է  32904286 դրամ ,ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է  38746953 դրամ 

    ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Այս ոլորտում նախատեսված է եղել 12022900 դրամ: Ճանապարհների վերանորոգման  համար 

ծախսվել է 328000 դրամի դիզ . վառելիք ` մի քանի անգամ վերանորոգվել է  մայրուղուց մինչև 

գյուղամեջ ընկած ճանապարհը, իսկ սուբսիդ ծրագրով  գնվել է տրակտոր՝ ընդ. գումարը 9280000դրամ, 

որից 4602900դրամը պետության սուբսիդավորումն է: 

                                     ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Նախատեսված 1440000դրամից  ծախսվել է 530350 դրամը,  որից 297450դրամի   բեռնատարի համար 

գազի լիցքավորում է կատարվել, իսկ մնացած 232900դրամով ավտոպահեստամասեր են գնվել:                                                                        

                                         ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

   Փողոցային լուսավորության համար նախասշտեսված է եղել 1000000դրամ,  ծախսվել է  995000դրամ , 

լուսավորության գիծը ավելացնելու համար:                                                     



                                                             ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս բնագավառում 2019թ-ի բյուջեով նախատեսված է եղել 200000 դրամ , բնակչությանը օգնելու 

նպատակով ամբուլատորիային տրվել է դրամաշնորհ 200000 դրամ :  

                                                                  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Նախադպրոցական կրթության / մանկապարտեզ / համար 2019թ-ի բյուջեով  նախատեսված է եղել 

8480000դրամ, որից  դրամաշնորհ` մանկապարտեզի աշխատողների աշխատավարձերի և այլ 

ծախսերի համար տրվել է 8340000դրամ:Այս ոլորտում նախատեսված է եղել նաև 350000  դրամ` 

դպրոցի աշակերտներին   օգնելու  համար,կատարվել է`  200000դրամ փոխանցվել է դպրոցի 

աշակերտների գրքերի համար, առաջին դասարանցիների համար գրենական պիտույքների և այլ 

միջոցառումների համար տրվել է 30000դրամ, իսկ 100000դրամ` դպրոցի շրջանավարտների համար 

հուշանվերներ է գնվել:                                                                            

                                                                ՄՇԱԿՈՒՅԹ և ՍՊՈՐՏ     

Համայնքի բյուջեով այս ոլորտում  նախատեսվել է 1310000 դրամ:Կազմակերպվել է շախմատի, նարդու 

և այլ ներհամայնքային մրցաշարեր, ինչպես նաև մշակույթային միջոցառումներ , որոնց ընթացքում 

պարգևատրվել են առաջնություն շահած մասնակիցներ`180000դրամ , կազմակերպվել է    ամանորին 

և երեխաների միջազգային օրվան նվիրված հանդեսներ`90000դրամ և տրվել է ամանորյա 

տոպրակներ`200000 դրամ: Կազմակերպվել են նաև միջոցառումներ նվիրված մայիսի 9-ին, կանանց 

միամսյակին,բերքի տոնին , Լեռնապատի օրվան , նշված միջոցառումները կազմակերպելու համար 

ծախսվել է 630000 դրամ: Տարբեր հիմնադրամների փոխանցվել է ընդամենը 50000դրամ 

նվիրատվություն: Այս բնագավառի  ընդհանուր ծախսը կազմել է  1150000 դրամ:                                                                                                                              

                                     ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս բնագավառում 2019թ-ի բյուջեում նախատեսվել  է 3200000 դրամ  և ծախսվել է  2910000դրամ 

հետևյալ խմբերով` 

 Հարազատին կորցրած անձիք ` նախատեսված է   -   1000000 դրամ,    ծախսված է    -   950000 դրամ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ` նախատեսված է   -   200000 դրամ,    ծախսված է    -   200000 դրամ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Այլ նպաստներ բյուջերց` նախատեսված է   -   2000000 դրամ,    ծախսված է    -   1760000 դրամ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Պահուստային ֆոնդում եղել է  4065400դրամ: 

***Ունեցել ենք հողի օտարումից ծախս  -1204100դրամ: 

ԸՆդ. ծախսեր նախատեսվել է  70815253դրամ, ծախսվել է  55763536 դրամ: 

Տարեվերջում  մնացորդը կազմել է  ընդամենը  15415379 դրամ, որը տարվել է 2020 թ-ի ֆոնդային 

բյուջե: 

 
 
 

 Համայնքի ղեկավար՝                    Ս. Աբազյան 
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