
 

  

 

  

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
         19 մարտի   2015 թվականի N 12-Ն 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 4-Ի ԹԻՎ 57-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի   

Հանրապետության  օրենքի   16-րդ   հոդվածի    առաջին  մասի  3-րդ  կետով,  

<<Իրավական  ակտերի  մասին>>  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի  70-րդ  

հոդվածի  երկրորդ  մասի  1-ին  կետով.  

ԱՎԱԳԱՆԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

1. Հայաստանի  Հանրապետության   Արմավիրի  մարզի   Արշալույս   գյուղական  

համայնքի    ավագանու  2014 թվականի  դեկտեմբերի  4-ի  <<Համայնքի  2015 թվականի  

բյուջեի    հաստատման    մասին>>    թիվ   57-Ն    որոշման    մեջ     կատարել   հետևյալ    

 փոփոխությունները.                                            

Հաստատել տարեսկզբի ազատ մնացորդը  ընդամենը   7006.064  /յոթ   միլիոն  վեց   

հազար  վաթսունչորս/  դրամ, որից  2483.281 /երկու   միլիոն   չորս  հարյուր   ութսուներեք   

հազար երկու  հարյուր  ութսունմեկ/ դրամը    վարչական   բյուջե,    իսկ 4522.783/չորս 

միլիոն  հինգ  հարյուր  քսաներկու   հազար յոթ հարյուր ութսուներեք/ դրամը ՝ ֆոնդային 

բյուջե:                                                                                                                         

 



Վարչական բյուջեի   տարեսկզբի  ազատ  մնացորդը  ենթակա  է  ուղղման  ֆոնդային  

բյուջե,  ընդամենը   ընդամենը  ֆոնդային  բյուջե  7006.064 /յոթ  միլիոն   վեց   հազար  

վաթսունչորս/ հազար դրամ:                                                                  

Պետական  բյուջեից  ֆինանսական  համահարթեցման  սկզբունքով տրամադրվող  

դոտացիան  պակասեցնել 4.3 /չորս  հազար  երեք  հարյուր/  հազար  դրամով՝  համաձայն  

<<ՀՀ  պետական  բյուջեի    մասին>> ՀՀ  օրենքով  նախատեսված  հատկացումների  

ընդհանուր  բաշխման:                                                                              

  Փոխադրամիջոցների  գույքահարկը  ավելացնել  4.3 /չորս  հազար  երեք  հարյուր/   

դրամով 

ծախսային  մաս   

ա)  01.6.1  խումբ  ենթախմբի  4235  տնտեսագիտական  հոդվածը   պակասեցնել   

400.0  /չորս  հարյուր     /   հազար  դրամով                                                                                                                             

բ)  01.6.1   խումբ  ենթախմբի  4241  տնտեսագիտական  հոդվածը   պակասեցնել   

720.0  /յոթ    հարյուր     քսան   /   հազար  դրամով 

գ) 01.6.1   խումբ    ենթախմբի    4823  տնտեսագիտական   հոդվածը  պակասեցնել  

200.0  /երկու հարյուր / հազար դրամով                                                                                                                                   

դ) 01.6.1 խումբ  ենթախմբի   4819  տնտեսագիտական  հոդվածը  պակասեցնել  

189.7  / մեկ  հարյուր  ութսունինը  հազար    յոթ  հարյուր  /   դրամով                                                                                                  

ե) 10.7.1  խումբ  ենթախմբի  4729  տնտեսագիտական  հոդվածը  պակասեցնել  

1746.1 / մեկ   միլիոն  յոթ  հարյուր   քառասունվեց  հազար մեկ  հարյուր/    դրամով                                                                                                       

զ) 01.6.1 խումբ  ենթախմբի  4251  տնտեսագիտական  հոդվածն  ավելացնել  2075.8  

/երկու   միլիոն յոթանասունհինգ  հազար   ութ  հարյուր/   դրամով                                                                                      

է) 05.1.1 խումբ  ենթախմբի  4111 տնտեսագիտական  հոդվածն ավելացնել  720.0 

/յոթ  հարյուր  քսան  /  հազար  դրամով                                                                                                                                              

ը ) 08.3.1 խումբ  ենթախմբի  4234  տնտեսագիտական  հոդվածն ավելացնել  460.0 

/չորս   հարյուր  վաթսուն   /  հազար  դրամով                                                                                                                          

թ)վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդը  պակասեցնել   920.2 /ինը  հարյուր 

քսան   հազար երկու  հարյուր/  դրամով  և  նախատեսել  01.6.1 խումբ ենթախմբի  

4637 տնտեսագիտական հոդվածին                                                                                                                     

Ֆոնդային     բյուջեի    պահուստային     ֆոնդն  ավելացնել  7006.064 /յոթ  միլիոն   

վեց   հազար  վաթսունչորս/    դրամով: 



 

2. Սույն  որոշումն  ուժի  մեջ  է  մտնում պաշտոնական հրապարակման   օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 

http://11.0.0.94/Pages/DocFlow/DFRedirect.aspx?id=417&to=employee

