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                             Հավելված 

           Վանաձորի համայնքի ավագանու 

         ,,___,, _______  2014թ. 

                            թիվ ___  Ն   որոշման 

 

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ 

Վանաձորի համայնքի 2014թվականի բյուջեի 3 ամսվա  կատարման 

Վերաբերյալ 

 
            Վանաձորի համայնքի 2014թ. բյուջեն  3 ամսվա  կտրվածքով    կատարվել է. 

ա) Եկամուտների գծովª 98.2 տոկոսով, նախատեսված  548987.3 հազար դրամի դիմաց  

փաստացի մուտքերը կազմել են  539124.5 հազար դրամ:  

 Սեփական եկամուտները (հարկեր և տուրքեր, այլ եկամուտներ, մուտքեր հիմնական 

միջոցների իրացումից)  նախատեսված  177780.0  հազար դրամի դիմաց փաստացի 

կազմել են 170944.5 հազար դրամ կամ բյուջեն սեփական եկամուտների գծով 

կատարվել է 96.2 տոկոսով: 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետության կողմից պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար ստացվող 

միջոցները նախատեսված 8885.0 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 5857.7 

հազար դրամ կամ կատարվել է  65.9 տոկոսով: 

 Պաշտոնական դրամաշնորհների գծով եկամուտները նախատեսված  346349.1 հազար 

դրամի դիմաց կազմել են 346349.1  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է  

100տոկոս, որից 

284166.5 հազար դրամը նախատեսված է դոտացիայի գծով, փաստացի մուտքը կազմել 

է  284166,5 հազար դրամ կամ  կատարվել  է  100 տոկոսով: 

61637,2 հազար դրամը նախատեսված է այլ դոտացիայի գծով, փաստացի մուտքը 

կազմել է 61637,2 հազար դրամ կամ  կատարվել  է  100 տոկոսով: 

 545,4 հազար դրամը նախատեսված է սուբվենցիայի գծով` նպատակաուղղված  

երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով 

ուսուցման համար և կատարողականը կազմել է  545,4 հազար դրամ: 

 Տարեսկզբի  ազատ մնացորդը կազմել է 15973,2  հազար դրամ: 

բ) Ծախսերի գծովª  կատարվել է 86.4 տոկոսով, նախատեսված 548987,3 հազար դրամի 

դիմաց դրամարկղային  ծախսերը կազմել են  474114,4  հազար դրամ: 

 

1. Վարչական բյուջեի եկամուտներ 

 Վարչական բյուջեի եկամուտները  3 ամսվա  համար նախատեսված  520346,6 հազար 

դրամի դիմաց կազմել են  514102,2 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 98,8 տոկոս:  
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-Վարչական մասի եկամուտներից սեփական եկամուտները (հարկեր և տուրքեր, այլ 

եկամուտներ) նախատեսված 164780,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  161562,9  

հազար դրամ կամ կատարվել են  98,0 տոկոսով:  

-ՏԻՄ-ին պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 

ծախսերի ֆինանսավորման համար ստացվող միջոցները նախատեսված 8885,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  5857,7 հազար դրամ կամ կատարվել է 65,9 տոկոսով:   

-Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների /դոտացիաի/ գծով եկամուտները 

նախատեսված 345803,7 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  345803,7  հազար դրամ 

կամ կատարողականը կազմել է 100.0  տոկոս, որից 284166,5 հազար դրամը կազմում է 

դոտացիան, իսկ 61637,2 հազար դրամը այլ դոտացիան:  

- Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող նպատակային 

հատկացումների (սուբվենցիաների) գծով  եկամուտները նախատեսված 545,4 հազար դրամի 

դիմաց փաստացի կազմել են  545,4 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 100  

տոկոս:  

-Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացորդը կազմել է  332,5 հազար դրամ: 

1.1 Հողի հարկ 

         Հողի հարկի գծով եկամուտները 3 ամսվա համար նախատեսված  10000,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 6312,2  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

63,1 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  աճել  է  797,0  հազար  դրամով: 

1.2 Գույքահարկ 

         Գույքահարկի գծով եկամուտները 3 ամսվա համար նախատեսված 75000,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 79171,3 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

105,6 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  աճել  է  16625,2  հազար  դրամով: 

1.3 Պետական տուրքեր 

Պետական տուրքերի գծով եկամուտները բյուջեով նախատեսված 6250,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 6773,3  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

108,4 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  աճել է  957,8 հազար  դրամով: 

1.4 Տեղական տուրքեր 

Տեղական տուրքերի գծով եկամուտները 3 ամսվա համար նախատեսված 17380,0 

հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 18605,2 հազար դրամ կամ տեղական տուրքերի 

գծով բյուջեն կատարվել է 107,0  տոկոսով: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել է  

2870,7 հազար  դրամով: 

1.5 Ոչ հարկային  եկամուտներ 

Այլ  եկամուտները  նախատեսված 56150,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  

50700,9 հազար դրամ կամ կատարվել են 90,3  տոկոսով: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  

աճել է  538,5 հազար  դրամով: 
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1.6 Պատվիրակված լիազորություններ 

Պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման 

համար ստացվող միջոցները նախատեսված 8885,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել 

են  5857,7 հազար դրամ կամ կատարվել է 65,9 տոկոսով: Նախորդ տարվա  

համեմատությամբ  նվազել է  180,2 հազար  դրամով: 

 

1.7 Ընթացիկ  պաշտոնական դրամաշնորհներ 

Ընթացիկ  պաշտոնական դրամաշնորհները նախատեսված 346349,1 հազար դրամի 

դիմաց փաստացի կազմել են  346349,1 հազար դրամ կամ կատարվել են  100  տոկոսով: 

Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  աճել է  26679,3  հազար  դրամով:  

այդ թվում՝ 

Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիայի գծով  նախատեսված  284166,5 հազար դրամի դիմաց փաստացի մուտքը  կազմել 

է 284166,5 հազար դրամ կամ կատարողականը  կազմել է 100.0 տոկոս: Նախորդ տարվա  

համեմատությամբ  նվազել է  34876,0  հազար  դրամով:  

Այլ դոտացիայի գծով  նախատեսված  61637,2 հազար դրամի դիմաց փաստացի մուտքը  

կազմել է 61637,2 հազար դրամ կամ կատարողականը  կազմել է 100.0 տոկոս: Նախորդ 

տարվա  համեմատությամբ  աճել  է  61637,2  հազար  դրամով:  

Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող նպատակային 

հատկացումների (սուբվենցիաների) գծով նախատեսված 545,4 հազար դրամի դիմաց 

փաստացի մուտքը կազմել է  545,4  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 100 տոկոս: 

Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել է  81,9  հազար  դրամով:  

 

1.8 Տարեսկզբի մնացորդը 

Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացորդը կազմում է 332,5  հազար դրամ: 

 

2. Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 

 Ֆոնդային  բյուջեի եկամուտները 3 ամսվա համար  նախատեսված  28640,7 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  25022,3  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել  է 

87,4 տոկոս: 

 Հիմնական մջոցների իրացումից  մուտքերը նախատեսված 13000,0 հազար դրամի 

դիմաց փաստացի կազմել են 9381,6 հազար դրամ (հողի իրացումից մուտքերը կազմել 

են 8566,4 հազար դրամ, իսկ այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքերը` 815,2 

հազար դրամ) կամ կատարողականը կազմել է 72,2 տոկոս: Նախորդ տարվա  

համեմատությամբ  նվազել  է  1801,5  հազար  դրամով: 

 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմում  է  15640,7 հազար դրամ: 
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3. Վարչական բյուջեի ծախսեր 

Վարչական բյուջեի ծախսերը 3 ամսվա համար նախատեսված 520346.6 հազար 

դրամի դիմաց կատարվել են  467740.9 հազար դրամով  կամ կատարողականը կազմել է 89.9 

տոկոս: 

Ըստ  գործառնական դասակարգման և ծրագրերի ծախսերը կատարվել են հետևյալ կերպ. 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 85.1% 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                 100% 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ և  

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ             0% 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ     99.4% 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   81.3% 

ԲՆԱԿ. ՇԻՆԱՐԱՐ. ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  93.5.0% 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ             93.6% 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ       96.6% 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    69.1% 

     2013թվականի բյուջեի կատարման արդյունքում առաջացած 24491.4 հազար դրամ  

պարտքից  վարչական մասով 3 ամսում  մարվել է 23707.7 հազար դրամը  կամ կատարվել  է 

96.8 տոկոսով: 

 

4. Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 

 Ֆոնդային բյուջեով 3 ամսվա համար նախատեսվել են 28640.7 հազար դրամի 

ծախսեր,  դրամարկղային ծախսը կազմել է 6373.4 հազար դրամ կամ կատարվել է  22.3 

տոկոսով:  

 2013թվականի բյուջեի կատարման արդյունքում ֆոնդային բյուջեի մասով պարտք չկա: 

      Առ  01.04.14թ. դրությամբ բյուջեի պարտքը  կազմում է 18163,3 հազար դրամ, որից 

- աշխատավարձի գծովª  2715,0 հազար դրամ: 

- ՀՈԱԿ-ների  սուբսիդավորման գծով` 6330,4  հազար դրամ: 

- քաղաքային տնտեսության և այլ ծախսերի գծովª  9117,9 հազար դրամ: 

 

 
 
 
 


