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Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ 

Վանաձորի համայնքի 2015թվականի բյուջեի 9 ամսվա   

կատարման  վերաբերյալ 

 
           Վանաձորի համայնքի 2015թվականի  բյուջեն  9 ամսվա  կտրվածքով   կատարվել է. 

ա) Եկամուտների գծովª 101.4 տոկոսով, նախատեսված 1595666.0 հազար դրամի դիմաց  

փաստացի մուտքերը կազմել են  1618200.9 հազար դրամ:  

 Սեփական եկամուտները (հարկեր և տուրքեր, այլ եկամուտներ, մուտքեր 

հիմնական միջոցների իրացումից)  նախատեսված  496826.0  հազար դրամի դիմաց 

փաստացի կազմել են 519360.9 հազար դրամ կամ բյուջեն սեփական եկամուտների 

գծով կատարվել է 104.5 տոկոսով: 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետության կողմից պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար ստացվող 

միջոցները նախատեսված 42818.8 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 

42818.8 հազար դրամ կամ կատարվել է  100 տոկոսով: 

 Պաշտոնական դրամաշնորհների գծով եկամուտները նախատեսված  1036063.2 

հազար դրամի դիմաց կազմել են 1036063.2  հազար դրամ կամ կատարողականը 

կազմել է  100 տոկոս, որից 

948949.5 հազար դրամը նախատեսված է դոտացիայի գծով, փաստացի մուտքը կազմել 

է  948949.5 հազար դրամ կամ  կատարվել  է  100 տոկոսով: 

82310.0 հազար դրամը նախատեսված է այլ դոտացիայի գծով, փաստացի մուտքը 

կազմել է  82310.0 հազար դրամ կամ  կատարվել  է  100 տոկոսով: 

4803.7 հազար դրամը նախատեսված է սուբվենցիայի գծով, փաստացի մուտքը կազմել 

է  4803.7 հազար դրամ (նպատակաուղղված է երաժշտական և արվեստի դպրոցներում 

ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցման համար) կամ 

կատարվել է 100 տոկոսով: 

 Տարեսկզբի  ազատ մնացորդը կազմել է 19958.0  հազար դրամ: 

բ) Ծախսերի գծովª կատարվել է 98.7 տոկոսով, նախատեսված 1595666.0 հազար դրամի 

դիմաց դրամարկղային  ծախսերը կազմել են  1574194.2  հազար դրամ: 

 

1. Վարչական բյուջեի եկամուտներ 
 Վարչական բյուջեի եկամուտները  9 ամսվա  համար նախատեսված  1557427.9 

հազար դրամի դիմաց կազմել են 1542522.6 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

99.0 տոկոս:  
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-Վարչական մասի եկամուտներից սեփական եկամուտները (հարկեր և տուրքեր, այլ 

եկամուտներ) նախատեսված 459053.0 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  

444147.7  հազար դրամ կամ կատարվել են  96.8 տոկոսով:  

-ՏԻՄ-ին պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 

ծախսերի ֆինանսավորման համար ստացվող միջոցները նախատեսված 42818.8 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  42818.8 հազար դրամ կամ կատարվել է 100 

տոկոսով:   

-Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով եկամուտները 

նախատեսված 1036063.2 հազար դրամի դիմաց կազմել են 1036063.2  հազար դրամ կամ 

կատարողականը կազմել է 100 տոկոս,, որից 948949.5 հազար դրամը կազմում է 

դոտացիան, 82310.0  հազար դրամը կազմում է այլ դոտացիան և  4803.7  հազար դրամը՝  

սուբվենցիան :  

-Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացորդը կազմել է  19492.9 հազար դրամ: 

1.1 Հողի հարկ 

         Հողի հարկի գծով եկամուտները 9 ամսվա համար նախատեսված  25275,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 20000,0  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել 

է 79,1 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել  է  107,2  հազար  դրամով: 

1.2 Գույքահարկ 

         Գույքահարկի գծով եկամուտները 9 ամսվա համար նախատեսված 215500,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 213304,9 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել 

է 99,0 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  աճել  է  23023,1  հազար  դրամով: 

1.3 Պետական տուրքեր 

Պետական տուրքերի գծով եկամուտները 9 ամսվա համար  նախատեսված 17750,0 

հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 15568,7  հազար դրամ կամ կատարողականը 

կազմել է 87,7 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել է 5706,9 հազար  

դրամով: 

1.4 Տեղական տուրքեր 

Տեղական տուրքերի գծով եկամուտները 9 ամսվա համար նախատեսված 46228,0 

հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 46395,5 հազար դրամ կամ տեղական 

տուրքերի գծով բյուջեն կատարվել է 100,4  տոկոսով: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  

աճել է  544,3 հազար  դրամով: 

1.5 Ոչ հարկային  եկամուտներ 

Այլ  եկամուտները  նախատեսված 154300,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի 

կազմել են 148878,6 հազար դրամ կամ կատարվել են 96,5 տոկոսով: Նախորդ տարվա  

համեմատությամբ  նվազել  է 10069,1 հազար  դրամով: 

1.6 Պատվիրակված լիազորություններ 

Պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման 

համար ստացվող միջոցները նախատեսված 42818,8 հազար դրամի դիմաց փաստացի 

կազմել են 42818,8 հազար դրամ կամ կատարվել է 100 տոկոսով: Նախորդ տարվա  

համեմատությամբ  աճել է  12541,3 հազար  դրամով: 
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1.7 Ընթացիկ  պաշտոնական դրամաշնորհներ 

Ընթացիկ  պաշտոնական դրամաշնորհները նախատեսված  1036063,2 հազար 

դրամի դիմաց կազմել են 1036063,2  հազար դրամ կամ կատարվել է 100 տոկոսով: 

Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել է  8127,0  հազար  դրամով:  

այդ թվում՝ 

948949,5 հազար դրամը նախատեսված է դոտացիայի գծով, փաստացի մուտքը կազմել 

է  948949,5 հազար դրամ կամ  կատարվել  է  100 տոկոսով: 

82310,0 հազար դրամը նախատեսված է այլ դոտացիայի գծով, փաստացի մուտքը 

կազմել է  82310,0 հազար դրամ կամ  կատարվել  է  100 տոկոսով: 

4803,7 հազար դրամը նախատեսված է սուբվենցիայի գծով, փաստացի մուտքը կազմել 

է  4803,7 հազար դրամ (նպատակաուղղված է երաժշտական և արվեստի դպրոցներում 

ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցման համար) կամ 

կատարվել է 100 տոկոսով: 

1.8 Տարեսկզբի մնացորդը 

Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացորդը կազմում է 19492.9  հազար դրամ: 

 

2. Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 
 Ֆոնդային  բյուջեի եկամուտները 9 ամսվա համար  նախատեսված  39843,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  75856,0  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել  

է 190,4 տոկոս: 

 Հողի իրացումից մուտքերը  նախատեսված 26575,0 հազար դրամի դիմաց 

փաստացի կազմել են 67123,9 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 252,6 

տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  աճել   է  33403,3  հազար  դրամով: 

 Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքերը  նախատեսված 11198,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 8089,3 հազար դրամ կամ կատարողականը 

կազմել է 72,2 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  աճել   է  4136,2  հազար  

դրամով: 

 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող 

հատկացումներից  մուտքերը նախատեսված 1604,9 հազար դրամի դիմաց 

փաստացի կազմել են 177,7 հազար դրամ: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  

նվազել   է  25208,7  հազար  դրամով: 

 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմում  է  465.1 հազար դրամ: 

 

3. Վարչական բյուջեի ծախսեր 

 
Վարչական բյուջեի ծախսերը 9 ամսվա համար նախատեսված 1557427,9 հազար 

դրամի դիմաց կատարվել են  1534528,9 հազար դրամով  կամ կատարողականը կազմել է 

98,5 տոկոս: 

Ըստ  գործառնական դասակարգման և ծրագրերի ծախսերը կատարվել են հետևյալ կերպ. 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ    99,6% 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                    100% 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ        99,4% 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ     96,9% 

ԲՆԱԿ. ՇԻՆԱՐԱՐ. ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ     100% 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ                100% 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ          98,2% 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ       98,2% 

 
2014թվականի վարչական բյուջեի կատարման արդյունքում առաջացած 40852.6 հազար 

դրամ պարտքը ընթացիկ տարվա 9 ամսվա ընթացքում ամբողջությամբ   մարվել է   կամ կատարվել  

է 100 տոկոսով: 

 
 

4. Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 
 

 Ֆոնդային բյուջեով 9 ամսվա համար նախատեսվել են 39843,0 հազար դրամի ծախսեր,  

դրամարկղային ծախսը կազմել է 39843,0 հազար դրամ կամ կատարվել է  100 տոկոսով:  

       Առ 01.10.15թվականի դրությամբ բյուջեի պարտքը  կազմում է 119424.6 հազար 

դրամ, որից 

- աշխատավարձի գծով՝ 10256,0 հազար դրամ: 

- ՀՈԱԿ-ների  սուբսիդավորման գծով` 100729,0  հազար դրամ: 

- քաղաքային տնտեսության և այլ ծախսերի գծովª  8439,6 հազար դրամ: 

 
 
 
 
 
 
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                        Ս. ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 
 
 
 
 
 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ`                               Ա.  ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ 


