
    ԱԿՆԱԼԻՃ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐԻ   ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

        2018թ.   Ակնալիճ   համայնքի   բյուջեի   եկամտային   մասը փաստացի  

       կազմել  է   82.826.6 դրամ.     որը գոյացել  է` 

           1.  Տարեսկզբի   ազատ  մնացորդ                                                             3.703.3 

           2.  Հողի  հարկ                                                                                                        4.281.6 

           3.Գույքահարկ   շենք  շինությունների  մասով                                             81.8 

           4.Գույքահարկ  փոխադրամիջոցներից                                                     6.115.5 

5. Տեղական  տուրք                                                                                         151.9 

           6.Դոտացիա  պետությունից                                                                    59.210.4 

7. Վարձակալական  հողերի  վարձավճար                                                743.4 

8.Այլ  ոչ  հարկային  եկամուտներ                                                              2.689.1 

                                          Որից` 

 Աղբաթափման   վճար                                                                                   750.1 

Մանկապարտեզի ծնող  վճար                                                                      970.4 

Շին.թույլտվություն                                                                                          788.6 

Գույքի  վարձակալության  վճար ( տարածք  վիվասելին)                                   180.0 

          9.  Հողի  օտարումից  եկամուտներ                                                            5.849.6 

          

         Կատարվել  են    ծախսումներ 75.160.2 

      Խնայված`  7.666.0 դրամը    տեղափոխվել  2019 թ.  տարեսկզբի  ազատ  մնացորդ 

                                         Ծախսումներն  են 

1. Սոց. Օգնություն                                                                                            6.500.0 

                               Որից` 

     Դպրոցի  ավարտական  դասարանների  երեխաններին                                 100.0 

     Դպրոցի  գերազանցիկ  երեխաններին 345.0 

  



   Դպրոցի  սակավ  ապահովված   երեխաններին  65.0 

    Բուժման  նպատակով   դիմած բնակիչներին                                                      370.0 

    Դոսաֆ  հաճախող  երեխաներին                                                                             60.0 

    Նորակոչիկ  զինվորներին    /20.0 ական  դրամ/                                                  320.0          

    1-ին և 2-րդ  կարգի  հաշմանդամներին                                                                 550.0 

   Բուժ. Ամբուլատորիայի  սպառած  գազի  դիմաց                                                   50.0 

   Զոհված  ազատամարտիկների  ընտանիքների                                                  1.080.0 

  Կերակրողին  կորցրած   Արման  Սաղոյանին  ընտանիքին                                150.0 

  Մարզպետարնից  վերահասցեավորված  դիմումներով                                        240.0 

  Ազատամարտիկների  վետերանների  միությանը                                                  330.0 

  Զոհված  ազատամարտիկների   ֆոնդին 300.0 

  Սակավ ապահոված  ընտանիքներին  դիմումների համաձայն                         2.540.0 

    Ընդ որում  համայնքի  բազմաբնակարանոց  շենքերի  ջրահեռացման  

   ցանցի  մաքրման աշխատանքները 380.0 

     2.Սուբսիդիա  մանկապարտեզին                                                                         10.000.0 

                               Որից` 

  Աշխատավարձ  աշխատողներին  ներառյալ  սոց  հատկացումներ  6.300.0 

  Սանհանգույցի մասնակի  վերանորոգում                                                                  990.0 

  Հացի  ձեռք բերման  դիմաց                                                                                            600.0 

  Սննդի  ձեռք բերման  դիմաց                                                                                          990.0   

  Օգտագործած հոսանքի,խմելու  ջրի  դիմաց 538.0 

  Բակային   խաղալիքների  տեղադրման  աշխատանքներ 180.0 

 Աշխատակիցների բուժ.զննման ծառայությունների   դիմաց   44.0 

 Կառնեզների  և տնտեսական  պարագաների  ձեռք  բերում  358.0 

    



     3.Մշակույթային  ծախսեր  3.900.0 

                                                       որից` 

Աշխատավարձ  աշխատակիցներին  ներառյալ  սոց  հատկացումներ 2.000.0 

Տնկիների  ձեռք  բերում       325.0 

Կանաչ  սեզի  սերմի  ձեռք  բերում       100.0 

Ոռոգման  ջրագծի  անցկացում                                                                                       180.0 

Կանաչապատման   աշխատանքներ    200.0 

Կին թոշակառուների նվերներ    720.0 

Ամանորյա   տոպրակներ    դպրոցի  տարրական  դասարանների  և 

մանկապարտեզ   հաճախող  երեխաներին                                                                   375.0 

4.Համայնքապետարանի  պահպանման և  անասնաբուժական 

    ծառայությունների  ծախսեր                                                                                    28.521.0 

                                 Որից` 

Աշխատավարձ  համայնքապետարանի  աշխատակիցներին  և 

 անասնաբուժին  ներառյալ  սոց  հատկացումներ                                                  23.032.0 

տարվա  ընթացքում  չեն  վճարվել  պարգևատրումներ, 

բացառությամբ   3 աշխատակիցների  խրախուսումից        

Աշխատակիցների  մեջ  չկան  համայնքի  ղեկավարի  հետ ազգակցական   կապ 

ունեցող  անձինք 

համայնքապետարանի , ենթակա   կառուցվածքների,    գիշերային              

լուսավորության  ծախսված  հոսանքի  դիմաց                                                            830.0 

Ծաղկեպսակների     դիմաց                                                                                              550.0       

Համակարգչային ծրագրերի դիմաց                                                                                320.0 

 Կապի  և կոմունալ  ծառայությունների  դիմաց                                                          500.0 

 Գույքի  վերագնահատման  ծախսեր                                                                             310.0 



  Տրանսպորտային միջոցների  պահպանման ծախսեր                                          1.000.0 

                                                  այդ  թվում 

      Ավտոպահեստամասեր                                                                                             200.0   

      Դիզ. Վառելանյութ                                                                                                      450.0 

     Սեղմված  բնական գազ                                                                                            350.0 

   Եկեղեցու    տանիքի  կառուցման  նպատակով  ծախսվել  է                                  657.0 

   Ասֆալտապատված  փողոցի  մայթերի մաքրման  աշխատանքներ                    300.0 

   Նվերներ  470.0 

                                                     որից 

  համայնքի    կին  աշխատակիցներին  մարտի 8-ի  առթիվ  120.0 

 մանկապարտեզի  ավարտական  խմբի  երեխաներին  100.0 

Ամանորյա  նվերներ  զոհված  ազատամարտիկների  ընտանիքներին                   250.0 

Համայնքային  կառուցվածքների  պահպանության  այլ  ծախսեր  852.0 

 

Համայնքի  բյուջեի միջոցներով  2018թ.  իրականացվել  են աշխատանքներ 

1.Շահումյան  փողոցի     ասֆալտապատում                                                           17.193.6 

    որից` պետության  համաֆինանսավորմամբ                         6.480.0 

2. Շահումյան  փողոցի     խմելու  ջրագծի  փոխում 1.121.0 

3. Գառնիկյան  թաղամասի  բազմաբնակարանոց  շենքերի  տանիքների 

    մասնակի  վերանորոգում   և  գիշերային  լուսավորության  անցկացում     990.0 

4.  Նաիրյան թաղամասի  բազմաբնակարանոց  7-րդ  շենքի  տանիքի 

     դիմային հատվածի  փոխում  / մյուս  հատվածը  նախատեսվում  է   

    փոխել 2019թ/                                                                                                                    990.0 

5. Ներհամայնքային  ճանապարհների  առավել  անմխիթար  հատվածներում 

   



     կատարվել  են  փոսալցման, խճապատման, հողային  հարդարման   

    աշխատանքներ                                                                                                                990.0 

6.  Մասնակի  վերանորգման  է  ենթարկվել  համայնքի  գիշերային   

     լուսավորման  ցանցը 220.0 

7.  Մասնակի  վերանորգվել   է  Հոկտեմբերյան    փողոցի  ջրահեռացման   

     ցանցը  206.0 

 Համայնքում   իրականացվում   է   շուրջօրյա   աղբահանություն,  ինչպես  

 նաև  ըստ  պատշաճին  կազմակերպվում  են  ընդհանուր  աղբահանությունը 

 և  շաբաթօրյակները 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Ասֆալտապատում     20.000.0-25.000.0 դրամ   սահմաներում 

2.Նույն  հատվածի  խմելու  ջրագծի  փոխում  1.000.0-1.500.0 դրամի սահմաներում 

3. Նաիրյան թաղամասի  7-րդ  բազմաբնակարանոց  շենքի   տանիքի  փոխում 

4. Նաիրյան  թաղամասում գիշերային լուսավորության  անցկացում 

5.Գրիգոր Լուսավորիչ  փողոցի գազաֆիկացում 

6.Մշակույթի տան   ցանկապատում  

7.Փողոցների   առավել անմխիթար  հատվածների  ոռոգման  ջրագծի  փոխում 

8.Ներհամայնքային  ճանապարհների   փոսալցում 

9.Մանկապարտեզի  բակում  բացօթյա  տաղավարների  կառուցում 


