¼ºÎàôò²¶Æð
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ²ðØ²ìÆðÆ Ø²ð¼Æ
æð²ð´ÆÆ ¶ÚàôÔ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ÔºÎ²ì²ðÆ ºì ²ì²¶²Üàô
ÎàÔØÆò 2017 Âì²Î²ÜÆ ԸՆÂ²òøàôØ Î²î²ð²Ì
²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÆÜ
Ð³ñ·»ÉÇ
Ñ³Ù³·ÛáõÕ³óÇÝ»ñ
¨
ÑÛáõñ»ñ, ÃáõÛÉ ïí»ù
Ó»ñ
áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
2017
Ãí³Ï³ÝÇ
ընթացքում
համայնքապետարանի ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ , ÇÙ ¨ ³í³·³Ýáõ ÏáÕÙÇó
Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ : Այսօրվա մեր հաշվետվությանը ներկա
է
ՀՀ
Արմավիրի
մարզպետարանի
աշխատակազմի
տեղական
ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների
տարածքային ծառայությունների բաժնի պետ պարոն Գևորգ Գևորգյանը:
Ü³Ë³å»ë ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù Ó»½ ï»Õ»Ï³óÝ»É, áñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
ÃÇíÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1831, ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁª 305:
Համայնքապետարանի աշխատանքները եղել են առավել բաց և
թափանցիկ: Համայնքում տեղական ինքնակառավարումը իրականացնելիս
հաշվի են առնվել համայնքի բնակիչների շահերը, հնարավորինս փորձել
ենք համայնքի բնակիչների շրջանում բարձրացնել իրազեկվածության
մակարդակը: Եվ համայնքի ավագանին, և համայնքի ղեկավարը և
աշխատակազմը ջանացել են իրենց աշխատանքով արժանանալ համայնքի
բնակիչների գոհունակությանը:
2017 թվականի ընթացքում աշխատանքները կազմակերպվել են համայնքի
ղեկավարի, ավագանու և աշխատակազմի միջոցով և իրականացվել են
գործառույթներ, որոնք վերապահված են եղել բացառապես օրենքով և
նպաստել են համայնքի
սոցիալական
և տնտեսական կայուն
զարգացմանը:
2017 թվականի ընթացքում հրավիրվել և անցկացվել է ավագանու 8 նիստ,
որտեղ քննարկվել են համայնքի և համայնքի բնակիչների շահերին
վերաբերվող տարբեր հարցեր, ընդունվել է 57 որոշում, որոնցից 9-ը`
նորմատիվ, 48-ը՝ անհատական, նորմատիվ որոշումները օրենքով
սահամանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ
Արդարադատության
նախարարություն` իրավական փորձաքննության:
2017 թվականի ընթացքում համայնքի ղեկավարի կողմից ընդունվել է 23
որոշում, արձակվել է 12 կարգադրություն:
Համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշուները հրապարակվել
են համայնքապետարանի կայքում:
2017 Ãí³Ï³ÝÇ ընթացքում µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ
å³Ñ³Ýçáí ·ñí»É ¿ 489
ï»Õ»Ï³Ýù:

Ստորև ներկայացվում է 2017 թվականի կատարած աշխատանքները և
դրանց ֆինանսավորման համար ծախսված գումարները:
2017 Ãí³Ï³ÝÇ
æñ³ñµÇ համայնքապետարանի
µÛáõç»áí
Ñ³ëï³ïí»É ¿
38231500/ երեսունութ ÙÇÉÇáÝ
երկու հարյուր
երեսունմեկ հազար հինգ հարյուր / ¹ñ³ÙÇ »Ï³Ùáõï, Ùáõïù³·ñí»É ¿
39733872 / երեսունինը ÙÇÉÇáÝ յոթ հարյուր երեսուներեք Ñ³½³ñ ութ
Ñ³ñÛáõñ յոթաանասուներկու / ¹ñ³Ù, áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÛáõç»Ç
103.92 %-Á:
Ստորև կներկայացնենք 2017թվականի ընթացքում կատարված բոլոր
ծախսերը:
2005 Ãí³Ï³ÝÇó մինչ օրս Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ Ù³ÝÏ³å³ñï»½: Այն
կապիտալ վերանորոգվեց 2015-2016թվականներին: Երեխաների համար
ստեղծվեցին հարմարավետ բոլոր պայմանները և դրա շնորհիվ է, որ
բոլոր երեխաները մեծ սիրով են հաճախում մեր մանկապարտեզ:
Մանկապարտեզն
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ
ýÇÝ³Ýë³íáñíáõÙ
¿
համայնքապետարանի ÙÇçáóÝ»ñáí: Ø³ÝÏ³å³ñï»½ »Ý Ñ³×³ËáõÙ 65
»ñ»Ëա: 2017 Ãí³Ï³ÝÇ ընթացքում. որպես սուբսիդիա հատկացվել և
փոխանցվել է 10975000/ տաս միլիոն ինը հարյուր յոթանասունինգ հազար
/
¹ñ³Ù ·áõÙ³ñ: <<Ջրարբի համայնքի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ում
պարբերաբար
այցելություններ
են
կատարվել
,
ստուգվել
է
սանիտարահիգենիկ
վիճակը,
օրվա
սնունդի
բացթողումը:
Համայնքապետարանը
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë
³ßË³ïáõÙ
¿ Ñá·³É
Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
2017թվականի
ընթացքում
մանկապարտեզի բակում հիմնովին
կառուցվեց մեծ ու ընդարձակ նոր գունագեղ խաղահրապարակ: Ամբողջ
աշատանքների
և
ապրանքների
ձեռքբերման
համար
համաապատասխան հոդվածներից փոխանցվել է 2234285/ երկու միլիոն
երկու հարյուր երեսունչորս հազար երկու հարյուր ութսունհինգ/ դրամ
գումար:
<<Ջրարբիի Մշակույթի տուն>> ՀՈԱԿ-ին 2017 թվականի ընթացքում
áñå»ë ÁÝÃ³óÇÏ
³ÝÑ³ïáõÛó í×³ñÝ»ñª ëáõµëÇ¹Ç³ հատկացվել և
փոխանցվել է 955483 /ինը հարյուր հիսունհինգ հազար չորս հարյուր
ութսուներեք/ դրամ գումար: Մշակույթային արվեստների,
սպորտի և
պարի
դերի բարձրացման նպատաով ավագանու համաձայնությամբ
մշակույթի տանը գործում են պարի, սպորտի և շախմատի խմբակներ,
որտեղ հաճախում են 150 երեխաներ:
2017 թվականի ընթացքում կազմակերվել են միջոցառումներ նվիրված
Կանանց միջազգային օրվա` Մարտի 8-ի, Հ³ÕÃ³Ý³ÏÇ ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý

ïáÝÇª Ø³ÛÇëÇ 9-Ç, Վերջին զանգի , Երեխաների պաշտպանության օրվա`
հունիսի 1-ի կապակցությամբ , սեպտեմբերի 1- Գիտելիքի
օրվա
կապակցությամբ, Ուսուցչու տոնի և Ամանորի կապակցությամբ :
1-ÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÁ, áñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 693000/վեց
հարյուր իննսուներեք հազար / ¹ñ³Ù, ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»ó
Î³Ý³Ýó
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñí³ª
Մ³ñïÇ
8-ÇÝ
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
ØÇçáó³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ãíáí 84 ÏÇÝ Ãáß³Ï³éáõÝ»ñÇó
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»ó 5130 / ÑÇÝ· Ñ³½³ñ մեկ հարյուր
երեսուն / ¹ñ³Ù ³ñÅáÕáõÃÛ³Ý Ýí»ñÝ»ñ: ÜáõÛÝ ûñÁª
ÙÇçáó³éÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ թվով
26 կին ուսուցիչներին
¨
Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç
Ãíáí
11
ÏÇÝ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ÝáõÛնå»ë
ÝíÇñ»ó 5130 / ÑÇÝ· Ñ³½³ñ մեկ
հարյուր երեսուն/ ¹ñ³Ù ³ñÅáÕáõÃÛ³Ùµ Ýí»ñÝ»ñ: îáÝÇ ³éÃÇí 5130 /
ÑÇÝ· Ñ³½³ñ մեկ հարյուր երեսուն / ¹ñ³Ù ³ñÅáÕáõÃÛ³Ùµ Ýí»ñÝ»ñ
ïñ³Ù³¹ñí»ó Ý³¨ Մշակույթի տան տնօրենին, Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ÙÇ³Ï ÏÇÝ
³½³ï³Ù³ñïÇÏÇÝ ¨ երկու ÏÇÝ ³í³·³Ýáõ ³Ý¹³ÙÇÝ, µáõÅÏ»ïÇ 2
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ և փոստային կապի բաժանմունքի աշխատակցին:
2-րդ միջոցառումը կազմակերպեց ì»ñçÇÝ ½³Ý·Ç
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
Համայնքի ավագանու որոշմամբ համայնքի բյուջեից հատկացվեց 100000
/մեկ հարյուր հազար դրամ/ գումար հ³Ù³ÛÝùÇ
Ãíáí 10
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñի նվերների ձեռքբերման համար:
Համայնքի ղեկավարի և ավագանու ուշադրությունից անմասն չեն մնացել
նաև համայնքի ազատամարտիկները : Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý
ïáÝÇª
Ø³ÛÇëÇ 9-Ç կապակցությամբ կազմակերպվեց ÙÇçáó³éáõÙ ,
մÇçáó³éÙ³ÝÁ
Ññ³íÇñí³Í
¿ÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó³Í Ñ³Ù³ÛÝùÇ ա½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÁ:
ØÇçáó³éÙ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ
µÛáõç»Çó
Ñ³ïÏ³óí»ó 200000 /երկու Ñ³ñÛáõñ Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñ:
3-րդ միջոցառումը Հունիսի 1-ին` երեխաների պաշտպանության օրվա
կապակցությամբ համայնքում կազմակերպվեց
երկու
ժամյա
միջոցառում, միջոցառմանը հրավիրված էին հինգ հեքիաթի հերոսներ:
Միջոցառման կազմակերպման համար փոխանցվել է 55000/ հիսունհինգ
հազար/ դñ³Ù:
4-րդ միջոցառումը կազմակերպվեց Գիտելիքի օրվա` սեպտեմբերի 1-ի,
կապակցությամբ: Համայնքի դպրոցի 1-ին դասարան հաճախող թվով 30
երեխաներին նվիրվեցին գրենական պիտույքներով լի դպրոցական
պայուսակներ,
որոնց
ձեռքբերման
համար
համայնքի
բյուջեից
հատկացվել է 231000/ երկու հարյուր երեսունմեկ հազար
/ դրամ
գումար:
Ð³Ù³ÛÝùÇ
ÙÇçÝ³Ï³ñ·
¹åñáóÁ Çñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáí

Ùßï³å»ë »Õ»É ¨ ÙÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ³í³·³Ýáõ
áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: ´áÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ Ó»éÝ³ñÏíáõÙ
»Ý ¹åñáóÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: 2006 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í Ñ³Ù³ÛÝùÇ
համայնքապետարանը ÷áխ³ÝóáõÙ ¿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ¹åñáó³Ï³Ý
¹³ë³·ñù»ñÇ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ: æñ³ñµÇÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇÝ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ
óáõÛó
ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ¹åñáóÇ ¹³ë³·ñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ 2017 Ãí³Ï³ÝÇÝ
Ñ³ïÏ³óí»É ¨ ÷áË³Ýóí»É ¿ 740900/ յոթ հարյուր քառասուն հազար
ինը հարյուր / դրամ գումար: æñ³ñµÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ համայնքապետարանը
Ñá·³ó»É
¿ նաև ¹åñáóÇ
I-XII ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ աշակերտներին
å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ûç³ËÝ»ñ ï³Ý»Éáõ ¨ ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇÝ
¿ùëÏáõñëÇ³Ý»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
Ñ³Ù³ñ
Ý³Ë³ï»ëí³Í
×³Ý³å³ñÑ³Í³Ëë»ñÁ, áñáÝó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ 130000 /
մեկ հարյուր երեսուն Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù գումար : Ջրարբի միջնակարգ
դպրոցում
նոր
ջեռուցման
համակարգի
անցկացման
ամբողջ
գազաֆիկացումը կատարվեց համայնքապետարանի միջոցներով, որի
համար ծախսվել է 397000/ երեք հարյուր իննսունյոթ հազար / դրամ:
5 -րդ միջոցառումը նվիրված էր Ուսուցչի տոնին` հոկտեմբերի 5-ին:
Հ³Ù³ÛÝùÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Ãíáí 29 áõëáõóÇãÝ»ñÇ նվերների
ձեռքբերման համար հատկացվեց 100000 /մեկ Ñ³ñÛáõñ հազար/ ¹ñ³Ù
գումար և յուրաքանչյուրին տրամադրվեց 3450 /երեք հազար չորս հարյուր
հիսուն/ դրամի արժողությամբ նվերներ:
Ջրարբի համայնքում միջոցառումների շարքը ավարտվում է տարեվերջին
կազմակերպված Ամանորյա միջոցառմամբ, որի կազմակերպման համար
հատկացվել է 955644 /ինը հարյուր հիսունհինգ հազար վեց հարյուր
քառասունչորս/ դրամ գումար:
Միջոցառման ժամանակ
¹åñáóÇ I-IV ¹³ë³ñ³ÝÇ Ãíáí
89
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ,
æñ³ñµÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç
Ãíáí 52
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ,
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ãíáí 5 Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ և
համայնքապետարանի, մանկապարտեզի և
մշակույթի
տան
աշխատակիցների թվով 20 երեխաներին հանձնվեցին 2700/երկու հազար
յոթ հարյուր / դրամի արժողությամբ Ýí»ñÝ»ñ, որոնց ընդհանուր թիվը
կազմում է 450900/ չորս հարյուր հիսուն հազար ինը հարյուր / դրամ:
²Û¹ ûñÁ Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ`
²Ù³ÝûñÛ³ Ñ³Ý¹»ëÇ Å³Ù³Ý³Ï, Ù»Í
³Ý³ÏÝÏ³É Ù³ïáõóí»ó »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: Մ³ÝÏ³å³ñï»½ի միջոցառմանը
Ññ³íÇñí»É էին »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ß³ï ëÇñí³Í Ñ»ùÇ³ÃÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ ,
ÒÙ»é å³åÝ áõ ÒÛáõÝ³ÝáõßÁ: Միջոցառման կազմակերպման համար
հատկացվեց 55000 / հիսունհինգ հազար/ դրամ գումար:
Ամանորյա միջոցառումը ոչ միայն երեխաներով սահմանափակվեց;
այլ նաև անակնկալ մատուցվեց համայնքի թվով 167 թոշակառուներին:

Մշակույթի տանը նրանց համար կազմակերպվեց միջոցառում, որի
ժամանակ եղավ հյուրասիրություն, նվերների և շնորհակալագրերի
բաշխում: Այդ օրը առավել տոնական դարձրեցին իրենց ելույթներով
հանդես եկող համայնքի շնորհալի երեխաները և <<ՇԵՅՔ >> պարային
համույթը: Միջոցառման համար համայնքի բյուջից ծախսվել է 449744
/չորս հարյուր քառասունինը հազար յոթ հարյուր քառասունչորս/ դրամ
գումար:
2017 թվականի ընթացքում Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ãíáí 33 ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Çñ»Ýó
¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
ïñ³Ù³¹ñí»É ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ, որի
ընդհանուր գումարը կազմում է 1350000 / մեկ միլիոն երեք հարյուր
հիսուն հազար/ ¹ñ³Ù:
2017 թվականի ընթացքում, որպես ֆինանսական աջակցություն` 265000/
երկու հարյուր վաթսունհինգ հազար դրամ հատկացվեց տարբեր
կազմակերպությունների:
2009 Ãí³Ï³ÝÇó Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ó¨³í³íáñí»É ¿ ÙÇ ³í³Ý¹áõÛÃ, Áëï
áñÇ
Ñ³ñ³½³ïÇÝ Ïáñóñ³Í
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ
¿
50000/ ÑÇëáõÝ Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù û·ÝáõÃÛáõÝ, 2017Ãí³Ï³ÝÇն Ñ³ñ³½³ïÇÝ
Ïáñóñ³Í 7/յոթ/ ÁÝï³ÝÇùÇ
ïñ³Ù³¹ñí»É
350000 /երեք հարյուր
հիսուն Ñ³½³ñ / ¹ñ³Ù ֆինանսական աջակցություն:
Համայնքի ³í³·³Ýáõ
áñáßÙ³Ùµ
տարեկան
995000 /ինը
հարյուր
ÇÝÝëáõÝÑÇÝ· Ñ³½³ñ/ ¹ñ³ÙÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ
¿
ÏÝùí»É
æñ³ñµÇ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏÇã ê.´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï, Áëï áñÇ
Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ß³µ³Ã, ß³µ³Ã³Ï³Ý »ñÏáõ ³Ý·³Ù,
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ
¿
³Õµ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, áñÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ù³ùñí»É
»Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÷áÕáóÝ»ñÝ áõ Ù³ÛÃ»½ñ»ñÁ:
²Õµ³Ñ³ÝÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
¹ÇÙ³ó
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÝ
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ÙÇçáóÝ»ñáí: 2017
Ãí³Ï³ÝÇն ³Õµ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñí»É ¿ 994800/
ինը հարյուր իննսունչորս հազաñ ութ հարյուր / ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñ:
Համայնքի փողոցների հարթեցման և մաքրման աշխատանքների համար
ծախսվել է 177000/մեկ հարյուր յոթանասունյոթ հազար
/ դրամ գումար,
որի արդյունքում հարթեցվել են գանանային և աշնանային անձրևների
հետևանքով առաջացած ջրափոսերը:
2017թվականին իրականացվել են նաև
կոյուղագծերի մաքրման
աշխատանքներ,
որի
արդյունքում
ամբողջությամբ
մաքրվեցին
կոյուղագծերը: Նշված աշխատանքերի համար համայնքի բյուջեից ծախսվել
է 173958 /մեկ հարյուր յոթանասուներեք
հազար ինը հարյուր
հիսունութ / դրամ գումար:

2017 թվականին Ջրարբի համայնքի բյուջեից փողոցների գիշերային
լույսերի վերանորոգման և սարքավորումների ձեռքբերման
համար
ծախսվել է 94950 / իննսունչորս հազար ինը հարյուր հիսուն/ դրամ
գումար: ԱÙµáÕç ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ûñ³Ï³Ý 4- 5 Å³Ù Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ է
ապահովվում համայնքում:
Ելնելով անհրաժեշտությունից ` համայնքի Ղ.
Աղայան փողոցում
կոյուղագծի
կրկնակի
խողովակաշար
անցկացվեց: Կոյուղագծի
կրկնակի խողովակաշարի և դրա անցկացման աշխատանքների համար
համայնքի բյուջեից ծախսվել է 1592390/ մեկ միլիոն հինգ հարյուր
իննսուներկու հազար երեք հարյուր իննսուն / դրամ գումար:
ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý ëÏ½µÙáõÝùáí ïñ³Ù³¹ñíáÕ
¹áï³óÇ³Ý»ñÇ ¨ Ùáõïù³·ñí³Í ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ, ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ, ³ÛÉ áã
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ , í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ ¨ ï»Õ³Ï³Ý
ïáõñù»ñÇ
·³ÝÓÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
Ùáõïù³·ñí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É
»Ï³ÙáõïÝ»ñÁª
Հարգելի հյուրեր, ուզում եմ Ձեզ տեղեկացնել, որ Ջրարբի համայնքը
2008-ից մինչև 2017թվականը ներառյալ հողի հարկի և շենք շինության
գույքահարկի գծով ապառքներ չունի, ինչի համար ուզում եմ
շնորհակալություն
հայտնել
Ջրարբիի
ազգաբնակչությանը
իրենց
հարկային պարտավորությունները բառից բուն իմաստով պարտաճանաչ
և բարեխղճորեն կատարելու համար:
2017 Ãí³Ï³ÝÇն մուտքագրվել »Ý Ñ»ï¨Û³É եկամուտներըª
¶áõÛù³Ñ³ñÏ շենքերի և շինությունների
¨ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ
ԳÛáõÕ. Ýß. ÑáÕ»ñÇó ÑáÕÇ Ñ³ñÏ
ì³ñÓ³Ï³É³ÏÝ³ ÑáÕÇ Ñ³ñÏ
î»Õ³Ï³Ý ïáõñù
¸áï³óÇ³
Գույքի վարձակալություն
Տեղական վճար
2017Ãí³Ï³ÝÇն

Ï³ï³ñí»É »Ý

4120.0 - 4990.3 – 121.12%
2335.0 - 2370.1 – 101.50%
210.0 – 337.3 – 160.61%
200.0 - 219.2 - 109.6%
28611.5 – 28611.5 - 100%
180.0 - 215.0 - 119.44%
2575.0 - 2896.7 - 112.49 %
Ñ»ï¨Û³É Í³Ëë»ñÁª

 ²ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³Ù³ñ Í³Ëëí»É ¿ 11877381/ տասնմեկ ÙÇÉÇáÝ
ութ Ñ³ñÛáõñ յոթանասունյոթ
Ñ³½³ñ երեք հարյուր ութսունմեկ/
¹ñ³Ù.
 Պարգևատրման
համար ծախսվել
է
659000/ վեց հարյուր
հիսունինը հազար / դրամ.

 Էներգետիկ ծառայությունների Ñ³Ù³ñ Í³Ëëí»É ¿ 2030412 / երկու
միլիոն երեսուն հազար չորս հարյուր տասներկու / ¹ñ³Ù,
 Աղբահանության համար
ծախսվել է 994800 /ինը
հարյուր
իննսունչորս հազար հինգ ութ հարյուր/ դրամ
 Î³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Í³Ëëí»É ¿ 140000 /մեկ հարյուր
քառասուն Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù:
 Համակարգչային ծառայությունների համար ծախսվել է 94400
/իննսունչորս հազար չորս հարյուր / դրամ
 Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայությունների
համար ծախսվել է 80000 /ութսուն հազար/ դրամ.
 Տեղեկատվական ծառայությունների համար ծախսվել է
74640 /
յոթանասունչորս հազար վեց հարյուր քառասուն / դրամ.
 Ներկայացուցչական ծախսերի համար ծախսվել է 1682595/մեկ միլիոն
վեց հարյուր ութսուներկու հազար հինգ հարյուր իննսունհիգ/ դրամ.
 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների համար ծախսվել է
2497338/երկու
միլիոն չորս հարյուր իննսունյոթ հազար երեք
հարյուր երեսունութ/ դրամ.
 Մասնագիտական
ծառայությունների
համար
ծախսվել
15313/տասնհինգ հազար երեք հարյուր տասներեք / դրամ.
 Գրասենյակային նյութերի
համար ծախսվել է 418150/ չորս
հարյուր տասնութ հազար մեկ հարյուր հիսուն / դրամ:
 Տրանսպորտային նյութերի համար ծախսվել է 147300/ մեկ
հարյուր քառասունյոթ հազար երեք հարյուր / դրամ:
 Կենցաղային և հանրային սննդի նյութերի համար ծախսվել է
300000 / երեք հարյուր հազար /դրամ:
 Հատուկ նպատակային այլ նյութերի համար ծախսվել է 589014/
հինգ հարյուր ութսունինը հազար տասնչորս / դրամ.
 Սուբսիդիաներ` պետական(համայնքային) կազմակերպությունների
համար ծախսվել է 11192579/ տասնմեկ միլիոն մեկ հարյուր
իննսուներկու հազար հինգ հարյուր յոթանասունինը/ դրամ գումար:
 Այլ նպաստներ բյուջեից ծախսվել է 2545900 /երկու միլիոն հինգ
հարյուր քառասունհինգ հազար ինը հարյուր / դրամ.
 Նվիրատվություններ
այլ
շահույթ
չհետապնդող
կազմակերպությունների համար ծախսվել է 150000/ մեկ հարյուր
հիսուն հազար / դրամ
 Շենքերի և շինությունների կառուցման համար ծախսվել է 1312421/
մեկ
միլիոն երեք հարյուր տասներկու հազար չորս
հարյուր
քսանմեկ/ դրամ.

 Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման համար
ծախսվել է 2372288 /երկու միլիոն երեք հարյուր յոթանասուներկու
հազար երկու հարյուր ութսունութ/ դրամ.

 Վարչական սարքավորումների համար ծախսվել է 201000 /երկու
հարյուր մեկ հազար / դրամ.
 Ոչ նյութական հիմնական միջոցների համար ծախսվել է 40000/
քառասուն հազար / դրամ.
æñ³ñµÇ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ³éÏ³ ¨ ÉáõÍÙ³Ý անհրաժեշտություն ուÝóÝáÕ
Í³Ëë³ï³ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ýª
1 Միջհամայնքային փողոցների ³ëý³Éï³å³ïáõÙ.
2. Դպրոցի շենքի վերանորոգում .
3. Մշակույթի տան գույքի ձեռք բերում:

Ջրարբի համայնքի ղեկավար`

Ղ.Ղազարյան

¼ºÎàôò²¶Æð
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ²ðØ²ìÆðÆ Ø²ð¼Æ æð²ð´ÆÆ ¶ÚàôÔ²Î²Ü
Ð²Ø²ÚÜøÆ ÔºÎ²ì²ðÆ ºì ²ì²¶²Üàô ÎàÔØÆò 2011 Âì²Î²ÜÆ 1-ԻՆ
ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ÀÜÂ²òøàôØ Î²î²ð²Ì ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ Ø²êÆÜ
Ð³ñ·»ÉÇ Ñ³Ù³·ÛáõÕ³óÇÝ»ñ ¨ ÑÛáõñ»ñ, ÃáõÛÉ ïí»ù Ó»ñ áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
2011 Ãí³Ï³ÝÇ 1-կիսամյակում ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ÇÙ ¨ ³í³·³Ýáõ
ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Áëï µÝ³·³í³éÝ»ñÇ:
Ü³Ë³å»ë ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù Ó»½ ï»Õ»Ï³óÝ»É, áñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 1780, տնտեսություններինըª 305:
2011 Ãí³Ï³ÝÇ 1-ին կիսամյակում æñ³ñµÇÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ղեկավարը և
համայնքի ավագանին Ï³ï³ñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý »Õ»É

Ýå³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ ¨
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ½³ñ·³óÙ³ÝÁ և այդ աշխատանքների մասին
ամբողջական և
հավաստի տեղեկատվություն
է տրամարվել
համայնքի բնակիչներին::
¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ 1-ÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ »Õ»É ¿ ³é³í»É
µ³ó« թափանցիկ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É ëå³éÇã
ï»Õ»Ï³Ý³É ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇÝ£
Ð³Ù³ÛÝùáõÙ 2005 Ãí³Ï³ÝÇó ·áñÍáõÙ ¿ Ù³ÝÏ³å³ñï»½, 2010
Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ³í³·³Ýáõ áñáßÙ³Ùµ
æñ³ñµÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ §Ø³ÝÏ³å³ñï»½¦ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ñÏÁ
í»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý Ó¨áí í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï»ÕÍí»ó
æñ³ñµÇÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ §æñ³ñµÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù³ÝÏ³å³ñï»½¦
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ: Տարեսկզբին
հաստատված նախահաշվի համաձայն համայնքի բյուջեից որպես
ընթացիկ անհատույց վճարներ` սուբսիդիան <Ջրարբի համայնքի
մանկապարտեզ> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը
1-ին կիսամյակում հատկացվել և ամբողջությամբ փոխանցվել է

2993700 / երկու միլիոն ինը հարյուր իննսուներեք հազար յոթ հարյուր/
դրամ գումար: Մանկապարտեզի աշխատանքները պարբերաբար
վերահսկվում են գյուղապետարանի կողմից: Ø³ÝÏ³å³ñï»½ »Ý
Ñ³×³Ëում 70 »ñ»Ë³,
վերջին տարիներին նկատվում
է
նախադպրոցական հիմնարկ հաճախող երեխաների թվի աճ , որի
հետևանքով մանկապարտեզի գույքը չի բավականացնում: Նշված
խնդիրը լուծելու համար գյուղապետարանը ձեռք բերեց 5 հատ
երկտեղանոց մահճակալներ և 15 աթոռներ և նվիրատվության
պայմանագրի
համաձայն`
որպես
անհատույց
գույք,
որի
ընդհանուր գումարը կազմում է 325000 /երեք հարյուր քսանհինգ
հազար/ դրամ, հանձնեց մանկապարտեզին:
2011 թվականի
1-ին կիսամյակում համայնքի ավագանու
որոշմամբ համայնքում կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ,
և 560000 /հիմգ հարյուր վաթսուն հազար/ դրամը տրամադրվել է
համայնքում կազմակերպված միջոցառումների ժամանակ նվերներ
տալուն:
1-ին միջոցառումը, որի ընդահնուր գումարը կազմում էր 400000
/չորս հարյուր հազար/ դրամ,
·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÁ կազմակերպեց
Կանանց միջազգային օրվա`
Ø³ñïÇ 8-Ç Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ :
ØÇçáó³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ãíáí 50 ÏÇÝ Ãáß³Ï³éáõÝ»ñÇó
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»ó 5000 /ÑÇÝ· Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù ³ñÅáÕáõÃÛ³Ý
Ýí»ñÝ»ñ: ÜáõÛÝ ûñÁ`
ÙÇçáó³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÁ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÙÇçÝ³Ï³ñ·
¹åñáóÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ
Ãíáí 20 ÏÇÝ
³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ և Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç Ãíáí 10 ÏÇÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ
նույնպես նվիրեց 5000 / հինգ Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù ³ñÅáÕáõÃÛ³Ùµ Ýí»ñÝ»ñ:
Տոնի առթիվ նվերներ տրամադրվեց նաև համայնքում միակ կին
ազատամարտիկին և միակ կին ավագանու անդամին:
2-րդ միջոցառումը կազմակերպվեց Հաղթանակի և խաղաղության
տոնի` Մայիսի 9-ի կապակցությամբ: Միջոցառմանը հրավիրված էին
Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած համայնքի ազտամարտիկները:
Միջոցառման կազմակերպման համար համայնքի բյուջեից հատկացվեց
100000 / մեկ հարյուր հազար/ դրամ գումար:
Ջրարբիի գյուղական հմայնքում ֆիզիկական կուլուրայի և սպորտի
զարգացման
նպատակով համայնքում
կազմակերպվեց
վոլեյբոլի
տղամարդկանց մրցաշար` կազմված 4 թիմերից: Համայնքի ավագանու
որոշմամբ սպորտային միջոցառման ժամանակ 1-ին և երկրորդ տեղերը

հաղթող
խմբերը պարգևատրվեցին համապատասխանաբար 40000 /
քառասուն հազար/ և 20000 /քսան հազար/ դրամներով:
Ցանկացած առիթով գյուղապետարանը միշտ պատրաստ է աջակցելու
համայնքի միջնակարգ դպրոցին : 1-ին կիսամյակում գյուղապետարանը
110000 /մեկ հարյուր տաս հազար/ դրամ հատկացրեց համայնքի միջնակարգ
դպրոցին` աշակերտներին պատմամշակութային օջախներ տանելու և
էքսկուրսիաներ կազմակերպելու համար: Դպրոցում առկա էր խմելու ջրի
խնդիր, նշված խնդիրը լուծելու համար դպրոցի տնօրենի հետ կնքվեց
նվիրատվության պայամանագիր և տրամադրվեց մեկ հատ էլեկտրական
պոմպ:

Ð³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ áñáßÙ³Ùµ ³Ùë³Ï³Ý 55000 /ÑÇëáõÝÑÇÝ· Ñ³½³ñ/
¹ñ³ÙÇ
å³ÛÙ³Ý³·Çñ
¿ ÏÝùí»É æñ³ñµÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏÇã
ê.´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï, Áëï áñÇ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ß³µ³Ã,
ß³µ³Ã³Ï³Ý
»ñÏáõ
³Ý·³Ù, Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ
¿
³Õµ³Ñ³ÝÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ù³ùñí»É »Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÷áÕáóÝ»ñÝ
áõ
Ù³ÛÃ»½ñ»ñÁ:
²Õµ³Ñ³ÝÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
¹ÇÙ³ó
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ
ÙÇçáóÝ»ñáí, áñÁ 2011 Ãí³Ï³ÝÇ 1-ին կիսամյակում կազմում է 333000
/ երեք հարյուր երեսուն հազար/ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñ:
2011 Ãí³Ï³ÝÇ 1-ին կիսամյակում 250000 / երկու հարյուր հիսուն
Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù Ñ³ïÏ³óí»ó ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ì²¼2106
Ù³ÏÝÇßÇ ³íïáÙ»ù»Ý³Ý í»ñ³Ýáñá·»Éáõ Ñ³Ù³ñ և 29 /քսանինը հազար
դրամ
էլ
հատկացվել
է
ավտոմեքենայի պարտադիր
ապաահովագրման համար :
Դեռ 2009 թվականից
համայնքի
ավագանին
և
համայնքի
ղեկավարը իրենց առջև խնդիր էին դրել , որ համայնքում միչև
2012 թվականը կլուծեն նոր կոյուղագիծ անցկացնելու խնդիրը, այդ
ուղղությամբ տարվել են բավականին աշխատանքներ :2011
թվականի առաջին կիսամյակում Արմավիրի մարզպետի որոշմամբ
համայնքում
իրակացվեց <<Վաձատրվող
հասարական
աշխատանքներ>> ծրագիրը: Ծրագրի
նպատակն էր <<Ջրարբի
համայնքի ջրմուղ կոյուղու կառուցման, սանիտարական մաքրման
օժանդակ աշխատանքներ>, ծրագրի
իրականացման
համար
գյուղապետարանի կողմից կատարվեց 1478126 / մեկ միլիոն չորս
հարյուր յոթանասունութ
հազար
հարյուր քսանվեց/
դրամի
ներդրում, որի
արդյունքում
իրականացվեցին
հետևյալ
աշխատանքները`

1. խողովակների համար խրամատների փորում,
2. կոյուղու խողովակաշարի նոր կոմպլեկտի ստեղծում, մոնտաժում
3. խողովակների ծածկում հողով,
4. կոյուղու խողովակաշարի լյուկերի կառուցման օժանդակ
աշխատանքներ:
Ի շնորհիվ գյուղապետարանի ներդրումների և <<Վարձատրվող
հասարակական աշխատնքներ>> ծրագրի համայնքի Խ.Աբովյան
փողոցի
1,2,3,4,5,6
փակուղիներում
և
Պ.Սևակ
փողոցը
ամբողջությամբ անցկացվեց 732 մ նոր կոյուղագիծ:
2011 Ãí³Ï³ÝÇ 1-ին կիսամյակում Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ÉáõÍí»ó ¨ë Ù»Ï
Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹Çñ: ²í³·³Ýáõ áñáßÙ³Ùµ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»áí
Ý³Ë³ï»ëí³Í 4269 §öáÕáóÝ»ñÇ Éáõë³íáñáõÙ¦ Ñá¹í³ÍÇó 536000 (հինգ
Ñ³ñÛáõñ
երեսունվեց Ñ³½³ñ) ¹ñ³ÙÁ Ñ³ïÏ³óí»ó
æñ³ñµÇÇ
·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ê.²µáíÛ³Ý փողոցում , Ս.Ê³ã³ïñÛ³Ý ÷áÕáóի
վերջնամասում Ղ.Աղայան փողոցի սկզբնամասում և Պ.Սևակ
փողոցում ·Çß»ñ³ÛÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ò»éù
µ»ñí»óÇÝ
³ÝÑñ³Å»ßï
ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
å³ñ³·³Ý»ñ
¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
µÛáõç»áí
Ý³Ë³ï»ëí³Í
4239
§ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÝáõÛÃÇ
³ÛÉ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ Ñá¹í³ÍÇó Ñ³ïÏ³óí»ó
143000 /մեկ
Ñ³ñÛáõñ
քառասուներեք Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñ: ¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Í³Ëë»ñÁ
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ÙÇçáóÝ»ñáí: ÜË³ï»ëí³Í ¿ ³ÙµáÕç
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ûñ³Ï³Ý 4- 5 Å³Ù Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ:
Ð³Ù³ÛÝùÇ
µÛáõç»áí
Ý³Ë³ï»ëí³Í
êáóÇ³É³Ï³Ý
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ËÙµÇó Ï³ï³ñ»É ¿ 528000 /հինգ հարյուր քսանութ
հազար/ ¹ñ³ÙÇ Í³Ëë»ñÁª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë.
1. <<Արմավիրի մարզի երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն>>
հասարակական կազմակերպությանը
հայանքի
բյուջեի
4729 <<Այլ
նպաստներ բյուջեից>> հոդվածից հատկացվեց 100000 (մեկ հարյուր հազար )
դրամ գումար ` Արմավիրի մարզի կարկուտից տուժած 22 գյուղական
համայնքներին դրամական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով :

2. 2011 Ãí³Ï³ÝÇ 1-ին կիսամյակում Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý³å³Ñáí Ãíáí 9
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
ïñ³Ù³¹ñí»É ¿
ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ` ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 300000 / երեք Ñ³ñÛáõñ Ñ³½³ñ /
¹ñ³Ù : 28 / քսանութ Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù ïñ³Ù³¹ñí»É ¿ 1 ÁÝï³ÝÇùÇ áñå»ë
¹ñ³Ù³Ï³Ý
³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¸àê²ü-áõÙ
ëáíáñáÕ
»ñ»Ë³յի
×³Ý³å³ñÑ³Í³ËëÇ Ýå³ï³Ïáí:

2009 Ãí³Ï³ÝÇó Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ó¨³íáñí»É ¿ ÙÇ ³í³Ý¹áõÛÃ, Áëï áñÇ
Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ 50000 / ÑÇëáõÝ Ñ³½³ñ/
¹ñ³Ù û·ÝáõÃÛáõÝ, 2011 Ãí³Ï³ÝÇÝ 1-ին կիսամյակում 2 Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñÇ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñí»É ¿
100000 /մեկ հարյուր Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù
û·ÝáõÃÛáõÝ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÁÝï³ÝÇùÇ 50000 / ÑÇëáõÝ Ñ³½³ñ/ ¹ñ³Ù:
2010 թ թվականից սկասծ գյուղապետարնը համայնքի բյուջեից
գումար է հատկացնում ծաղկեպսակներ ձեռք բերելու համար և
2011 թվականի 1-ին կիսամյակում
2011 Ãí³Ï³ÝÇ 1-ին կիսամյակում µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ å³Ñ³Ýçáí ·ñí»É ¿
297 ï»Õ»Ï³Ýù:
2011 Ãí³Ï³ÝÇ 1-ին կիսամյակում ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 8 ³í³·³Ýáõ ÝÇëï,
áñï»Õ ùÝÝ³ñÏí»É »Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ï³ñ³µÝáõÛÃ Ñ³ñó»ñ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ µÝակիչների
դիմումները:
2011 թվականի 1-ին կիսամյակում համայնքում կայացավ 1,47 հա
հողերի աճուրդ վաճառք , որի արդյունքում համայնքի բյուջե է
մուտքագրվլ 1949660 /մեկ միլիոն ինը հարյուր քառասունինը հազար
վեց հարյուր վաթսուն / դրամ եկամուտ:
2011 Ãí³Ï³ÝÇ
æñ³ñµÇ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ
µÛáõç»áí Ñ³ëï³ïí»É ¿ª
23664400 /ùë³Ýերեք ÙÇÉÇáÝ վեց Ñ³ñÛáõñ վաթսունչորս Ñ³½³ñ չորս
Ñ³ñÛáõñ/ ¹ñ³ÙÇ »Ï³Ùáõï, Ùáõïù³·ñí»É
¿ 12856661 /տասներկու
ÙÇÉÇáÝ ութ Ñ³ñÛáõñ հիսունվեց Ñ³½³ñ í»ó Ñ³ñÛáõñ վաթսունմեկ/ ¹ñ³Ù,
áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÛáõç»Ç 54,33 %-Á:
ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý ëÏ½µÙáõÝùáí ïñ³Ù³¹ñíáÕ
¹áï³óÇ³Ý»ñÇ ¨ Ùáõïù³·ñí³Í ï»Õ³Ï³Ý Ñ³ñÏ»ñÇ` ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ, ÑáÕÇ
Ñ³ñÏÇ, ³ÛÉ áã Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ , í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ
¨ ï»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
Ùáõïù³·ñí»É »Ý
Ñ»ï¨Û³É »Ï³ÙáõïÝ»ñÁª
¶áõÛù³Ñ³ñÏ շենքերի և շինությունների ¨ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ
2400.0 - 1068.7 - 44.53%
ÑáÕÇ Ñ³ñÏ Ñ³Ù³ÛÝùÇ í³ñã. ï³ñÍùáõÙ

2300,0 -424.8 -18.47%

ì³ñÓ³Ï³É³ÏÝ³ն ÑáÕÇ Ñ³ñÏ

150.0 – 9.4 - 6.30%

î»Õ³Ï³Ý ïáõñù

230.0 - 81.9 -35.61%

-

Հողի օտարումից եկամուտներ

1949.7

-

Տեղական վճար
¸áï³óÇ³

18584.4 -

30.0

9292.2 - 50%

2011 Ãí³Ï³ÝÇ 1-ին կիսամյակում Ï³ï³ñí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É Í³Ëë»ñÁª
¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý
²ßË³ï³í³ñÓ
ä³ñï³¹Çñ ëáó. í×³ñª

- 3648.7 Ñ³½. ¹ñ³Ù
- 713,3 Ñ³½. ¹ñ³Ù

¾Ý»ñ·»ïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

- 150,3 Ñ³½. ¹ñ³Ù

Î³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

- 28,2 Ñ³½. ¹ñ³Ù
- 29,0 Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ապահովագրական ծախսեր
Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ

- 400,0 Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ ³ÛÉ Í³é.

- 223,0 Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ.

- 12,7 Ñ³½. ¹ñ³Ù

¶ñ³ë»Ý. ³åñ³ÝùÝ»ñª

- 144,0 Ñ³½. ¹ñ³Ù

îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ

- 150,0 Ñ³½. ¹ñ³Ù

Î»Ýó³Õ³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç
ä³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ

- 232,5 Ñ³½. ¹ñ³Ù
- 3,0

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Þ»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ

-995,0 Ñ³½. ¹ñ³Ù

Þ»Ýù»ñÇ ¨ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ýáñá·áõÙ

-285,1 Ñ³½. ¹ñ³Ù

ì³ñã³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ

- 470,0 Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÎáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

- 275,0 Ñ³½ . ¹ñ³Ù

Ð³ïáõÏ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ³ÛÉ

- 536,0 Ñ³½. ¹ñ³Ù

Կրթական, մշակույթային և
²ÛÉ Ýå³ëïÝ»ñ µÛáõç»Çó

- 60.0 Ñ³½. ¹ñ³Ù
- 528,0 Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ ³ÛÉ

-210,0 Ñ³½. ¹ñ³Ù
- 2993,7 Ñ³½. ¹ñ³Ù

Սուբսիդիաններ

2011 Ãí³Ï³ÝÇ
ëáó.
í×³ñÇ
·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇÝ å³ñïù»ñ ãÏ³Ý ª
¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í×³ñ»É »Ýù

¨

Ï»Ýë³Ãáß³ÏÇ

·Íáí

- 713,3 Ñ³½. ¹ñ³Ù
- 713,3 Ñ³½. ¹ñ³Ù

²ßË³ï³í³ñÓÇ ·Íáí å³ñïù»ñ ãÏ³Ýª
¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í×³ñ»É »Ýù

- 3648,7 Ñ³½. ¹ñ³Ù
– 9740.6 Ñ³½. ¹ñ³Ù

Â»ñÃÇ µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÷áË³Ýóí»É
/տասներկու Ñ³½³ñ վեց Ñ³ñÛáõñ/ ¹ñ³Ù:
§ Ð³Û. ¾É. ò³Ýó¦-ÇÝª ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÁ ÷áË³Ýó»É ¿ª
¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ

98,2 Ñ³½. ¹ñ³Ù ,

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÷áË³Ýóí»É ¿

98,2 Ñ³½. ¹ñ³Ù:

¿

12600

§Ð³Ûèáõë·³½³ñ¹ÇÝ¦ª ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÁ ÷áË³Ýó»É ¿ª
¶ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÷áË³Ýóí»É ¿

-52,1 Ñ³½. ¹ñ³Ù
-52,1 Ñ³½. ¹ñ³Ù

2011 Ãí³Ï³ÝÇ հունիսի 30- ի
¹ñáõÃÛ³Ùµ æñ³ñµÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
í³ñã³Ï³Ý µÛáõç»Ç ÙÝ³óáñ¹Á Ï³½ÙáõÙ ¿ 569583 / ÑÇÝ· õ Ñ³ñÛáõñ
í³ÃëáõÝինը
Ñ³½³ñ հինգ Ñ³ñÛáõñ ութանասուներեք / ¹ñ³Ù, ÇëÏ
ýáÝ¹³ÛÇÝ µÛáõç»Ç ÙÝ³óáñ¹Á Ï³½ÙáõÙ ¿ 5541150 / հինգ միլիոն հինգ
հարյուր քառասունմեկ Ñ³½³ñ Ñ³ñÛáõñ հիսուն/ ¹ñ³Ù:

æñ³ñµÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ ª

Ô.Ô³½³ñÛ³Ý

