
Զոլաքար համայնքի 2011թ-ի կատարած աշխատանքների տարեկան հաշվետվություն 

 

Տեղի ունեցավ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար համայնքի հաշվետու զեկույցը 2011թ. 

բյուջեի կատարման վերաբերյալ: 

 

Զեկուցող` Զոլաքար համայնքի ղեկավար Արման Ղազարյան: 

 

Զեկուցողը ներկայացրեց Զոլաքար համայնքի 2011թ.-ի բյուջեի եկամուտները ըստ 

հարկատեսակների: 

1. Վարչական բյուջե---------96000.0 հազար դրամ 

ա. Հարկեր և տուրքեր---------11126.6 հազար դրամ 

որից`  

2. Գույքահարկ իրավաբանական անձանցից---------1.6 հազար դրամ 

3. Ֆիզիկական անձանցից -------------------------------13.0 հազար դրամ 

4. Հողի հարկ-----------------------------------------------7712.0 հազար դրամ 

5. Գույքահարկ փոխադրամիջոցներից-----------------3100.0 հազար դրամ 

6. Տեղական տուրքեր-------------------------------------300.0 հազար դրամ 

7. Հողի վարձավճար--------------------------------------375.0 հազար դրամ 

8. Պատվիրակված լիազորություններ------------------1800.0 հազար դրամ 

9. Դոտացիա------------------------------------------------82698.4 հազար դրամ 

Ընդհանուրը 96000.0 հազար դրամ: 

Զեկուցողը նշեց, որ Զոլաքար համայնքում 2011թ.-ին եկամտային մասը կազմել է 92819.8 

հազար դրամ կամ 96.7%, իսկ սեփական եկամուտները կազմել է 9522.7 հազար դրամ կամ 

82.8%: 

Եկամուտները ըստ հարկատեսակների հավաքագրվել է հետևյալ կերպ 

1. Հողի հարկ----------------------------------------------6078.4 հազար դրամ կամ 78.8% 

2. Գույքահարկ---------------------------------------------3167.7 հազար դրամ կամ 102.2% 

3. Հողի վարձավճար--------------------------------------228.6 հազար դրամ կամ   61% 

4. Տեղական տուքեր--------------------------------------46.7 հազար դրամ կամ 15.6% 

5. Պատվիրակված լիազորություններ -----------------600.0 հազար դրամ կամ 33.4% 

6. Դոտացիա------------------------------------------------82698.4 հազար դրամ կամ 100% 

2011թ.-ի բյուջեի ծախսերը ըստ տնտեսագիտական դասակարգման բախշվել է հետևյալ կերպ: 

1. աշխատավարձ-գյուղապետարանի,մշակույթի կենտրոնի և անասնաբուժական 

ծառայության 33227.2 հազար դրամ 

2. Սոց հատկացումներ 6662.5 հազար դրամ 

3. Պարգևատրումներ 2500.0 հազար դրամ 

4. Էներգետիկ (լույս և գազ) ծառայություն 219.5 հազար դրամ 

5. Աղբահանություն 1000.0 հազար դրամ 

6. Կապի ծառայություն 898.8 հազար դրամ 

7. Համակարգչային ծառայություն 400.0 հազար դրամ 

8. Գյուղխորհրդատվություն 50.0 հազար դրամ 



9. Մսուր-մանկապարտեզի ծախս 9900.0 հազար դրամ 

10. Ներտնային գազի սպասարկում 150.0 հազար դրամ 

11. Ձյան մաքրում 1000.0 հազար դրամ 

12. Ավտոպահեստամասերի գնում 1500.0 հազար դրամ 

13. Գրասենյակային ապրանքների գնում 980.0 հազար դրամ 

14. Սեփական տրանսպորտի ծախս 2600.0 հազար դրամ 

15. Կենցաղային նյութերի գնում 950.0 հազար դրամ 

16. Սոց օգնություններ 8000.0 հազար դրամ 

17. Բնապահպանությունից էկոլոգիաի վարձ 20.0 հազար դրամ 

18. Սեփական տրանսպորտի տեխզննում 11.5 հազար դրամ 

19. Գյուղապետարանի շենքի նախագծային աշխատանքներ 2000.9 հազար դրամ 

20. Գյուղապետարանի շենքի հիմնանորոգում 16969.7 հազար դրամ 

Ընդհանուր ծախսը կազմել է 89047.3 հազար դրամ: 

Նախորդ տարվա և ընթացիկ տարվա վարչական բյուջի մնացորդները, որը կազմում է 4750.2 

հազար դրամ, որը ուղղվել է 2012թ.-ի Զոլաքար համայնքի ֆոնդային բյուջե: 

 

 

 

Զոլաքար համայնքի ղեկավար                         Ա.Ղազարյան 


