
 

 

Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարմանմասին» ՀՀօրենքի 18-րդհոդվածի 5-րդկետիև 

«ՀՀբյուջետային համակարգի մասին» ՀՀօրենքի 32-րդհոդվածի, համայնքի   ավագանին որոշումէ՝ 

1. ՀաստատելԼանջաղբյուրհամայնքի 2018թ. բյուջեն 

ա ) եկամուտների   գծով՝  58740.0 հազար դրամ, 

բ) ծախսերի   գծով 60737.4586 հազարդրամ, 

գ) հավելուրդը կամ դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ 1997.4586  հազ.  դրամ։  

2. Հաստատել համայնքի բյուջեի եկամուտները ըստ առանձին եկամտատեսակների ՝համաձայն 

հատված 1-ի. 

3. Հաստատել համայնքի բյուջեի ծախսերը ըստ գործառական դասակարգման համաձայն հատված 2-

ի. 

4. Հաստատել համայնքի բյուջեի ծախսերը ըստ տնտեսագիտական դասակարգման՝համաձայն 

հատված 3-ի. 

5. Հաստատել համայնքի բյուջեի հավելուրդը կամ դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝համաձայն հատված 

4-ի. 

6. Հաստատել համայնքի բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները կամ 

հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները՝համաձայն հատված 5-ի. 

7. Հաստատել համայնքի բյուջեի ծախսերը ըստ գործառականև տնտեսագիտական դասակարգման 

համաձայն հատված 6-ի. 

   8.   Ð³ëï³ï»É  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  µÛáõç»Ç  ¹»ýÇóÇïÇ  ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý   ³ÕµÛáõñÁ`    í³ñã³Ï³Ý  

µÛáõç»Ç  ï³ñ»ëÏ½µÇ  ³½³ï  ÙÝ³óáñ¹Á 1468.9024  Ñ³½³ñ  ¹ñ³Ù և ֆոնդային բյուջեի 

տարեսկզբի ազատ մնացորդը  528.5562 հազ. դրամ:



  Վարչական և ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 1997.4586  հազ. դրամ   ուղղել` 

ֆոնդային բյուջե, որից`

   ա)  300.0 հազ  դրամ  բաժին 01 խումբ 1 դաս1   (Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 

պետական             

                              կառավարում)   5122  տնտեսագիտական հոդված,

   բ)  990.0  հազ.  դրամ  բ³ÅÇÝ  9   ËáõÙµ 1 ¹³ë 1  (Նախադպրոցական կրթություն) Í³Ëë»ñÇ   

                           Ï³ï³ñÙ³Ý ·áñÍ³é³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý 5113 ïÝïեսագիտական  Ñá¹í³Í,

   գ) 30.0  հազ. դրամ  բ³ÅÇÝ  9   ËáõÙµ 1 ¹³ë 1  (Նախադպրոցական կրթություն) Í³Ëë»ñÇ  

                        Ï³ï³ñÙ³Ý ·áñÍ³é³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý 5134 ïÝïեսագիտական  Ñá¹í³ÍÁ

   դ)  527.4586 հազ. դրամ բ³ÅÇÝ  6   ËáõÙµ 3 ¹³ë 1  (Ջրամատակարարում) Í³Ëë»ñÇ  

Ï³ï³ñÙ³Ý 

                       ·áñÍ³é³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý 5112 հոդված

    ե)   150.0   հազ. դրամ բ³ÅÇÝ  6   ËáõÙµ 3 ¹³ë 1  (Ջրամատակարարում) Í³Ëë»ñÇ  

Ï³ï³ñÙ³Ý 

                         ·áñÍ³é³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý 5134 հոդված:

 9. Սահմանել  վարչական  բյուջեի  պահուստային ֆոնդ 5750.0  հազ. դրամ:

  10.  í³ñã³Ï³Ý µÛáõç»Ç   å³Ñáõëï³ÛÇÝ  ýáÝ¹Çó  3990.0   Ñ³½.  ¹ñ³Ù  áõÕÕ»É  ýáÝ¹³ÛÇÝ  

µÛáõç»`

  բ³ÅÇÝ  6   ËáõÙµ 3 ¹³ë 1  (Ջրամատակարարում) Í³Ëë»ñ  Ï³ï³ñÙ³Ý ·áñÍ³é³Ï³Ý 

¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý 5112 ïÝïեսագիտական  Ñá¹í³Í,

 11. «ՀՀբյուջետայինհամակարգի  մասին» ՀՀօրենքի 33-րդհոդվածի 3-րդկետիհամաձայն՝

ա) թույլատրել համայնքի ղեկավարին կատարելու բյուջեով իրականացվող յուրաքանչյուր ծրագրի 

գծով սահմանված գումարի 15% չափաքանակը չգերազանցող ներքին վերաբաշխումներ՝ ըստ 

տնտեսագիտական դասակարգման ծախսերի նախատեսված հոդվածների  միջև, 

բ) սահմանել, որ բյուջեով նախատեսված ծախսային ծրագրերի միջև վերաբաշխումների 

հանրագումարը բյուջետային տարվաընթացքում չի կարող գերազանցել այդ ծրագրերի համար 

հաստատված ընդհանուր գումարի 3 %-ը։  

12.  << Լանջաղբյուրի մանկապարտեղ>> ՀՈԱԿ-ի  չաշխատած ամիսներին տնօրենի  և  հաշվապահի 

աշխատավարձ  սահմանել 2018 թվականի հաստիքացուցակի  դրույքաչափի  66% -ի  չափով: 
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