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Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ 

Վանաձոր համայնքի 2016թվականի բյուջեի 6 ամսվա   

կատարման  վերաբերյալ 

 
Վանաձոր համայնքի 2016թվականի  բյուջեն  6 ամսվա  կտրվածքով   կատարվել է. 

ա) Եկամուտների գծովª 85.5 տոկոսով, նախատեսված 1270322.7 հազար դրամի դիմաց  

փաստացի մուտքերը կազմել են  1086029.9 հազար դրամ:  

 Սեփական եկամուտները (հարկային եկամուտներ և տուրքեր, ոչ հարկային 

եկամուտներ, մուտքեր հիմնական միջոցների իրացումից)  նախատեսված  359105.0  

հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 309066.9 հազար դրամ կամ բյուջեն 

սեփական եկամուտների գծով կատարվել է 86.1 տոկոսով: 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետության կողմից պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար ստացվող 

միջոցները նախատեսված 27666.1 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 

27057.2 հազար դրամ կամ կատարվել է  97.8 տոկոսով: 

 Պաշտոնական դրամաշնորհների գծով եկամուտները նախատեսված  826929.2 

հազար դրամի դիմաց կազմել են 693283.4  հազար դրամ կամ կատարողականը 

կազմել է  83.8 տոկոս: 

 Տարեսկզբի  ազատ մնացորդը կազմել է 56622,4  հազար դրամ: 

բ) Ծախսերի գծովª կատարվել է 83.4 տոկոսով, նախատեսված 1270322.7 հազար դրամի 

դիմաց դրամարկղային  ծախսերը կազմել են  1059299.4  հազար դրամ: 

1. Վարչական բյուջեի եկամուտներ 

Վարչական բյուջեի եկամուտները 6 ամսվա  համար նախատեսված 1211178.8 

հազար դրամի դիմաց կազմել են 1025545.1  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

84,7 տոկոս:  

-Վարչական մասի եկամուտներից սեփական եկամուտները (հարկային եկամուտներ 

և տուրքեր, ոչ հարկային եկամուտներ) նախատեսված 340105.0 հազար դրամի դիմաց 

փաստացի կազմել են  288726.0  հազար դրամ կամ կատարվել են  84.9 տոկոսով:  
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-ՏԻՄ-ին պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 

ծախսերի ֆինանսավորման համար ստացվող միջոցները նախատեսված 27666.1 հազար  

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  27057.2 հազար դրամ կամ կատարվել է 97.8 

տոկոսով:   

-Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով եկամուտները 

նախատեսված 826929.2 հազար դրամի դիմաց կազմել են 693283.4 հազար դրամ կամ 

կատարողականը կազմել է 83.8 տոկոս:  

-Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացորդը կազմել է  16478.5 հազար դրամ: 

1.1 Հողի հարկ 

         Հողի հարկի գծով եկամուտները 6 ամսվա համար նախատեսված  18970.0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 9945.3  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

52.4 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել  է  2443.9  հազար  դրամով: 

1.2 Գույքահարկ 

         Գույքահարկի գծով եկամուտները 6 ամսվա համար նախատեսված 151600.0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 131738.1 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել 

է 86.9 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել  է  8343.2 հազար  դրամով: 

1.3 Պետական տուրքեր 

Պետական տուրքերի գծով եկամուտները 6 ամսվա համար  նախատեսված 11000.0 

հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 9131.2  հազար դրամ կամ կատարողականը 

կազմել է 83.0 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել է 817.0 հազար  

դրամով: 

1.4 Տեղական տուրքեր 

Տեղական տուրքերի գծով եկամուտները 6 ամսվա համար նախատեսված 30755.0 

հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 35982.0 հազար դրամ կամ տեղական 

տուրքերի գծով բյուջեն կատարվել է 117.0 տոկոսով: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  

աճել է  5285.0 հազար  դրամով: 

1.5 Ոչ հարկային  եկամուտներ 

Ոչ հարկային եկամուտները նախատեսված 127780.0 հազար դրամի դիմաց 

փաստացի կազմել են 101929.4 հազար դրամ կամ կատարվել են 79.8 տոկոսով: Նախորդ 

տարվա  համեմատությամբ  աճել  է 3344.9 հազար  դրամով: 

 



 3 

1.6 Պատվիրակված լիազորություններ 

Պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման 

համար ստացվող միջոցները նախատեսված 27666,1 հազար դրամի դիմաց փաստացի  

կազմել են 27057,2 հազար դրամ կամ կատարվել է 97,8 տոկոսով: Նախորդ տարվա  

համեմատությամբ  նվազել  է 469,1 հազար  դրամով: 

1.7 Ընթացիկ  պաշտոնական դրամաշնորհներ 

Ընթացիկ  պաշտոնական դրամաշնորհները նախատեսված  826929,2 հազար դրամի 

դիմաց կազմել են 693283,4 հազար դրամ կամ կատարվել է 83,8 տոկոսով: Նախորդ 

տարվա  համեմատությամբ  աճել է  7048,2  հազար  դրամով:  

այդ թվում՝ 

662018,0 հազար դրամը նախատեսված է դոտացիայի գծով, փաստացի մուտքը 

կազմել է  662015,8 հազար դրամ կամ  կատարվել  է 100 տոկոսով: Նախորդ տարվա  

համեմատությամբ  աճել է  29383,8  հազար  դրամով:  

161908,0 հազար դրամը նախատեսված է այլ դոտացիայի գծով, փաստացի մուտքը 

կազմել է 28264,4 հազար դրամ կամ կատարվել  է 17,5 տոկոսով: Նախորդ տարվա  

համեմատությամբ  նվազել է  22335,6  հազար  դրամով:  

3003,2 հազար դրամը նախատեսված է սուբվենցիայի գծով (նպատակաուղղված է 

երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների 

գծով ուսուցման համար), փաստացի մուտքը կազմել է 3003,2 հազար դրամ կամ  

կատարվել  է  100 տոկոսով: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ մնացել է անփոփոխ:  

1.8 Տարեսկզբի մնացորդը 

Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացորդը կազմել 16478.5 հազար դրամ: 

2. Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 

 Ֆոնդային  բյուջեի եկամուտները 6 ամսվա համար  նախատեսված 59143,9 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 60484,8  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել  

է 102,3 տոկոս: 

 Հողի իրացումից մուտքերը  նախատեսված 12000,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի 

կազմել են 18173,5 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 151,4 տոկոս: 

Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  աճել   է  1782,6  հազար  դրամով: 

 Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքերը նախատեսված 7000,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 2167,4 հազար դրամ կամ կատարողականը 

կազմել է 31,0 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել   է 4218,0  

հազար  դրամով: 

 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմել  է 40143,9 հազար դրամ: 
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3. Վարչական բյուջեի ծախսեր 

Վարչական բյուջեի ծախսերը 6 ամսվա համար նախատեսված 1270322,7 հազար 

դրամի դիմաց կատարվել են 1059299,4 հազար դրամով  կամ կատարողականը կազմել է 

83,4 տոկոս: 

Ըստ  գործառնական դասակարգման և ծրագրերի ծախսերը կատարվել են հետևյալ կերպ. 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ    89,9% 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                     100% 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ        67,3% 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ      94,4% 

ԲՆԱԿ. ՇԻՆԱՐԱՐ. ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ      100% 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ                76,3% 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ          80,4% 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ       91,9% 

 

2015թվականի վարչական բյուջեի կատարման արդյունքում առաջացած 77774,7 

հազար դրամ պարտքը ընթացիկ տարվա 6 ամսվա ընթացքում ամբողջությամբ   մարվել է   

կամ կատարվել  է 100 տոկոսով: 

4. Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 

 Ֆոնդային բյուջեով 6 ամսվա համար նախատեսվել են 59143,9 հազար դրամի 

ծախսեր,  դրամարկղային ծախսը կազմել է 39570,3 հազար դրամ կամ կատարվել է 66,9 

տոկոսով:  

       Առ 01.07.16թվականի դրությամբ բյուջեի պարտքը  կազմում է 170480,7 հազար 

դրամ, որից 

- Աշխատավարձի գծով՝ 15761.7 հազար դրամ 

- ՀՈԱԿ-ների  սուբսիդավորման գծով` 142717.7  հազար դրամ: 

- քաղաքային տնտեսության և այլ ծախսերի գծովª  12001.3 հազար դրամ: 

 

 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                        Ս. ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 

 
 
 
 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ`                               Ա.  ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ 


