
<u3uusur,h <uLnuqbsnFe3uL {urruannh pulueu3hrJ <uuu3rrgh u{uquLF

<uluurulrh <utrnu'rtbun!?juL l-.nnr Uunqh.runu6nnh huLJulirp
p. !r@!ubnn, sliqrruir Lrb6h 22, yanadrorcig@mai .ru

n l n C n i . u

15 lnlhtpbrt 2013 p{uquih r.h{ 97,L

qut,urllft' ZUltU3l,Cl 20tB Oltuqtrr,h A3ObAbr'
I UUUqU qUSUfltUL itbfuAlraSuf

1t\uquF{hnq ,,nluqu\ur ulurnl uuuhb,, tz oprrlPi 70-!q bq{u6nLl (srry\url
hlrdul$nuqutuul uutrtu' 22 o$!ph 16-Fll htutLlu8b q1ll {uul 9t4 lrUulrn L dt pFl2ruullrb
huuultultqh 'luult' 12 otrtbPb sslJl nqqull 1,hL \uubrr r 36-J)4 hna{u6h (p' \rullrr

.{ull[anrh huLlu,tplr uququirhi!

Ciqnilrtl b qimmDnLb

ffndIlhu t_

hu{ul!!b 2013p llnllttr I uLluqu luDullrlu! uul nu{ry}nl e

1bu( 0 )

rD

l

t,r(

rnlr

qr

nl

Ui

.0

uh,

U,

1_

"\\,,t/.5
'!*,if

<uuu3r"eF .lbqu{ut UUIJltbL 4UlCf'l;Ur/



.rulrdnII huLrujr,ph u,luqurf !

./!!31{z$ zoBn

Phrl9Z_rJ nlrn2Llut,

2 . U 1 n r . ] n h u
qutbtttdnFb huLtulbpb 2013p{u\u:Lf plm2tf 9 u u{u \ururup uir

'{t P utltl; ut

.(uLtLudrtf hurlulhllr 2013p. fl ?th g uJuqu \nlqubpnLl ltununq\t.
u) b\urmuirtrlr qlnq 96.2 nn\nm{, iruluuut{qulb 1563083.2 luqur l]I)u b llr us

+u{uugL rMphtD \uqLltlth 1503135.8 ltqut IllruJi
-ut+u\uL t\urmuttrl (hurqh! ! unrrpLF trll t\u rLultn. dnluph nbJlu\ut

L$lnstLrl l]lrugnulls) huluunhuLlus 535733 0 huqur truJlr tbLius tdtruusb \uq lL
tt 476375.9 huqun 4l1uLt \uf plnrrt! !t+u\u! t\u{n!u!trf qrnq \uuuF{tl \ 88.9

-sltu\uh bLpiru,\unulurrt{'! uFlllttrtr! L\thnLplu! \qulg uluu+i'u\qud

duqnrmplDlt[tll trru]\uuus uh Luluutrlr $]iruilnuLlnr uir huJq, unusqq rlblnstLtrlr
tulnuntrqub 23264.0 huqu! \ludlr \lr u9 +uluugl \uq tL ttl 20817.9 nuqur 4r li

\u{ lu,u,uFlhrt 89.5 unlNNl:
'lu2uniru\uh trruJr2tn i,ltrb q6nLl t\uL nlnlirlr [uluuutu{uit 985037.5 hoquF

I}nftlf t}{us \LuqutL tt 9868933 huqur uDrl \u \uuullntulruhE \Luq{tl t
100 2u n l t r  d .  r1 \J

957127.5 hrDrtup 4|alr tlafuuatulut t 4,uu!fiufi qb'| t1 idtbusl l/rrapq

\utqltt t 957127 5 hutqnttt ,putJ:
2385.0 tlrqur rDaq tu'l\utatulut t u'rf4utslufi ebn4 trqtublutjudllllu'

trutd2t,utrtutt h turqtuub tlwnsbttl'tt uqgutl)h, 4)n4uulltl tt lurutltb hluqupabbtfu qtn4
,t mLstrutlr tntuu+ b fiutaush hMpD ,uqth t 2258,3 haqur uu[:

20525.a htuqtut ,purtD hulnnutnlut t !'tF4ttrsluJi q6'4 1tqud1u4arL14l1u6

,,Llruquqrlt1 uttuul\tutl a2lDunulupalt tun+t1, 2 ojltttlprll |t,tlrldrlFt,rt Euaartpr
upUrnltpnuJ urutusua qnuluFl halu! t iauuagl dnLu4 quqlh t 20309,0 AUqIDP

oataigl JnLaptuqpltu' 2698,5 htulu'ti,ta[ u,'Fltt)glutr ptrurull qaql 11

tftEeFuEub tbtpqhuJlt uattaqtlttlt 4nrlrfu&nt hbntrutp'| tunazugud qrltllrItt t:
50a0.0 huqn+ 4Fur41 trulduuttlu4dlb I IlrtJtlultu mrF4ttrsluft 9z'4

ttnlnauqunLr!4ub rt2tul"rF|tul)b hlltruqtt)41) tu\tu! qnrp-l) ztDp FtprLtr lt thtuueusl
tttap. laqlh t 4500,0 huqat 4In1:

-Suftu\qtlr uqun hugnF1l lluqLlliLt 19048.7 nuqut {turli



 2 

բ) Ծախսերի գծովª  կատարվել է 92,5 տոկոսով, նախատեսված 1563083,2 հազար դրամի 

դիմաց դրամարկղային  ծախսերը կազմել են  1446236,3  հազար դրամ: 

 

 

 

 

1. Վարչական բյուջեի եկամուտներ 

 Վարչական բյուջեի եկամուտները  9 ամսվա  համար նախատեսված  1488294,8 

հազար դրամի դիմաց կազմել են  1438787,5 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

96,7 տոկոս:  

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

եկամուտներ) նախատեսված 467533,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  

418116,0  հազար դրամ կամ կատարվել են  89,4 տոկոսով:  

-ՏԻՄ-ին պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 

ծախսերի ֆինանսավորման համար ստացվող միջոցները նախատեսված 23264,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  20817,9 հազար դրամ կամ կատարվել է 89,5 տոկոսով:   

-Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների /դոտացիաի/ գծով եկամուտները 

նախատեսված 957127,5 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  957127,5  հազար 

դրամ կամ կատարողականը կազմել է 100.0  տոկոս:  

- Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող նպատակային 

հատկացումների (սուբվենցիաների) գծով  եկամուտները նախատեսված 22910,0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  25265,8  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

110,3  տոկոս:  

-Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացորդը կազմել է  17460.3 հազար դրամ: 

1.1 Հողի հարկ 

         Հողի հարկի գծով եկամուտները 9 ամսվա համար նախատեսված 26500.0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 19508.0 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

73.6 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել  է  3793.3  հազար  դրամով: 

1.2 Գույքահարկ 

         Գույքահարկի գծով եկամուտները 9 ամսվա համար նախատեսված 184000.0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 167358.8 հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

91.0 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  աճել  է  20752.2  հազար  դրամով: 

1.3 Պետական տուրքեր 

Պետական տուրքերի գծով եկամուտները բյուջեով նախատեսված 22000.0 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 19048.4  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 

86.6 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  նվազել է  416.4 հազար  դրամով: 

1.4 Տեղական տուրքեր 

Տեղական տուրքերի գծով եկամուտները 9 ամսվա համար նախատեսված 49178.0 

հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 51528.0 հազար դրամ կամ տեղական տուրքերի 
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գծով բյուջեն կատարվել է  104.8  տոկոսով: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  աճել է  

6225.0 հազար  դրամով: 

1.5 Այլ  եկամուտներ 

Այլ  եկամուտները  նախատեսված 209119.0 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել 

են 181490.7 հազար դրամ կամ կատարվել են 86.8 տոկոսով: Նախորդ տարվա  

համեմատությամբ  աճել է  5766.9 հազար  դրամով: 

1.6 Ընթացիկ  պաշտոնական դրամաշնորհներ 

Ընթացիկ  պաշտոնական դրամաշնորհները նախատեսված 980037.5 հազար դրամի 

դիմաց փաստացի կազմել են  982393.3 հազար դրամ կամ կատարվել են  100.2  տոկոսով, 

որից 

Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիայի գծով  նախատեսված 957127.5 հազար դրամի դիմաց փաստացի մուտքը  կազմել 

է 957127.5 հազար դրամ կամ կատարողականը  կազմել է 100.0 տոկոս: Նախորդ տարվա  

համեմատությամբ  աճել է  94658.4  հազար  դրամով:  

Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող նպատակային 

հատկացումների (սուբվենցիաների) գծով նախատեսված 22910.0 հազար դրամի դիմաց 

փաստացի մուտքը կազմել է  25265.8  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել է 110.3  

տոկոս:  

 Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացորդը` 17460,3  հազար դրամ: 

 

2. Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 

 Ֆոնդային  բյուջեի եկամուտները 9 ամսվա համար  նախատեսված  91829.4 հազար 

դրամի դիմաց փաստացի կազմել են  81389.2  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել  է 

88.6 տոկոս: 

-Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային 

հատկացումներից մուտքերը  (սուբվենցիաներ)  նախատեսված 5000,0 հազար դրամի դիմաց 

փաստացի կազմել են  4500,0  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել  է 90,0 տոկոս: 

-Հիմնական մջոցների իրացումից  մուտքերը նախատեսված 68200.0 հազար դրամի 

դիմաց փաստացի կազմել են  58259.9 հազար դրամ (հողի իրացումից մուտքերը կազմել են 

48837.4 հազար դրամ, իսկ այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքերը` 9422.5 հազար 

դրամ) կամ կատարողականը կազմել է 85.4 տոկոս: Նախորդ տարվա  համեմատությամբ  

նվազել  է  10280.8  հազար  դրամով: 

-Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող 

հատկացումներից մուտքերը նախատեսված 17041,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի 

կազմել են  17040,9  հազար դրամ կամ կատարողականը կազմել  է 100 տոկոս: 

Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմում  է  1588,4 հազար դրամ: 
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