Կարճաղբյուր համայնքի ղեկավարի 2011 թվականի
տարեկան հաշվետվություն
Կարճաղբյուր համայնքը ունի 760 տնտեսություն,2518 բնակիչներով:
Վարչական տարածքը 5687 հա,որից`
վարելահող-1123 հա
խոտհարք - 183 հա
արոտ -3185 հա
այլ հողեր- 631 հա
տնամերձ- 265 հա
2011 թվականին ցանվել է.
1. Հացահատիկ-450 հա,
որից`ցորեն-350 հա,
գարի- 100 հա,
2.կարտոֆիլ- 150 հա,
3.բանջարեղեն- 16 հա,
4.կերային մշակաբույս- 280 հա,
5.բազմամյա-60հա,
6.պտղատու այգի- 25 հա:
2012թ. համար ցանված է աշնանացան ցորեն 250 հա:
2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքը ունեցել է`
1.խոշոր եղջերավոր անասուն-1186 գլուխ,որից կովեր-514 գլուխ,
2.խոզեր-69 գլուխ,
3.ոչխարներ և այծեր-1338 գլուխ,որից մաքիներ-963 գլուխ,
4.ձիեր- 28 գլուխ,
5.թռչուններ-2371 թև,
6.մեղվաընտանիք - 688 փ.:
2011թվականին համայնքում ծնվել են 26 երեխա:
Կարճաղբյուրի միջնակարգ դպրոց են հաճախում 420 երեխա:
Համայնքում թոշակ ստացողների թիվը կազմում է 340 մարդ,իսկ նպաստ
ստացողներինը`130 ընտանիք:
Կարճաղբյուր համայնքում առկա է գյուղատնտեսական մեքենաներ,տրակտորներ,
սարքավորումներ և բեռնատար ավտոմեքենաներ.
Բեռնատար ավտոմեքենա -30 հատ,
անիվավոր տրակտորներ- 15 հատ,
թրթուրավոր տրակտորներ-3 հատ ,
հացահատիկային կոմբայն-3 հատ,
շարքացան հացահատիկային-2 հատ,
գութան-8 հատ,
կուլտիվատոր-4 հատ,
տրակտորային խոտհնձիչ- 5հատ,
հավաքող-կապող- 3 հատ,
փոցխ տրակտորային- 2 հատ,
կարտոֆիլ քանդող-2 հատ

1.Համայնքի բյուջե
ա)համայնքի բյուջեի եկամտային մասը.
հ/հ

Եկամուտների անվանումը
կատարման

Նախատեսված է

%
I.Սեփական եկամուտներ 7160,7 7175.7 100
1
Գույքահարկ շենք,շինությունից 24,5
2
Հողի հարկ 5241 4905 94
3
Գույքահարկ փոխադրամիջոցներից
4
Տեղական տուրք 120,0 120,0 100
5
Այլ վճարներ 605.0 6
Հողի վարձավճար 807.0 726.6 90
II.Պաշտոնական դրամաշնորհներ
1
Դոտացիա 29621.7
29621.7
2
Պատվիրակված լիազորություններ
Ընդամենը եկամ. 37382.4
37097.4

30,6

Կատարված է

125

968.2 788.5 81

100
600.0 300,0 50
100

բ)Համայնքի բյուջեի ծախսային մասը.
հ/հ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ծածկագիր Ծախսերի անվանումը
նախատեսված է Կատարված է
4111 Աշխատավարձ
13790.4
13788.5
4111 աշխատավարձ պատվիր. լիազորութ. 480.0 240.0
4112 պարգևատրում
1500.0 975.0
4131 սոցիալական ապահովագրություն
2866.4 2866.0
4231 սոցիալական ապահով. պատվիր.լիազ.
120.0 60,0
4215 ապահովագրական ծախսեր
26.0 26.0
4212 էներգետիկ ծառայություն 1474.0 750,0
4213 կոմունալ ծառայություններ
100,0 66,0
4214 կապի ծառայություն
600,0 400,0
4221 ներքին գործուղումներ 600,0 347.0
4232 համակարգչային ծառայություն 100,0 56,6
4234 տեղեկատվական ծառայություն 100,0 40,2
4235 կառավարչական ծառայություն 250,0 4239 ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ
1000,0 1000,0
4241 մասնագիտական ծառայություններ
50,0 35.2
4639 այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 100.0 43.0
4261 գրասենյակային նյութեր և հագուստ 800,0 580,0
4264 տրանսպորտային նյութեր
2000,0 1702,0
4267 կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր
1000,0 4269 հատուկ նպատակային այլ նյութեր
500,0 500,0
4822 այլ հարկեր 200,0 4823 պարտադիր վճարներ
100,0 4,0
5132 ըչ նյութական հիմնական միջոցներ
30.0 30.0
5113 շենքերի և շինությունների կապ. վերանորոգում
2570,0 -

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

5121
5122
5133
5122
4729
4729
4657
4891
4251
5113
4657
5113
4637
4657
4729

տրանսպորտային սարքավորումներ 5500,0 5350,0
վարչական սարքավորումներ 2000,0 500,0
գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր 300,0 վարչական սարքավորում (բեմի կահավորում)
1500,0 1500,0
այլ նպաստներ բյուջեից (բարձր.կրթ.կրթաթ.) 300,0 200,0
այլ նպաստներ բյուջեից (սոցիալ.անապ.ընտանիք) 1900,0 1650,0
այլ կապիտալ դրամաշնորհներ 9400,0 2976,0
պահուստային միջոցներ 667.7 շենքերի և կառույցների ընթ. նորոգում և պահպ.
600.0 500.0
շենքերի և շինութ. կապ. վերանորոգում
1200.0 795.0
այլ կապիտալ դրամաշնորհներ 4718.8 շենքերի և շին. կապ. վերանորոգում 6810.0 6660.2
ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական ոչ առևտրային
600.0 600.0
այլ կապիտալ դրամաշնորհներ 39.1 այլ նպաստներ բյուջեից 800.0 800.0

Վերը նշված ծախսերից կատարվել է.
1.Ճանապարհների բարեկարգում -1295.0 հազար դրամ
2.Շենքերի և շինությունների ընթացիկ և կապիտալ վերանորոգման ծախսեր-1295.0
հազար դրամ:
3.Ոռոգման ցանցի կապիտալ շինարարության համար կատարվել է համայնքի
կողմից ներդրում-6660.2 հազարդրամ:
4.Տրվել է 1մլն 650 հազար դրամ դրամական օգնություն համայնքի սոցիալապես
անապահով ընտանիքներին:
5.Կատարվել է 600 հազար դրամի ներդրում մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման
համար:
6.Քիք բոքսինգի աշխարհի գավաթի խաղարկության մասնակցելու համար
դրամական օգնություն- 800 հազար դրամ:
7.Համայնքի սոցիալապես անապահով 2 ուսանողներ,որոնք սովորում են
հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ,փոխանցվել է
մասնակի 200 հազար դրամի չափով:
8.Կանանց միջազգային տոնի մարտի 8-ի,ապրիլի 24-ի,մայիսի 9-ի հաղթանակի,
մայիսի 28-ի,սեպտեմբերի 21-ի և ամանորի տոնակատարությունների համար
ծախսվել է 1միլիոն 500 հազար դրամ:

2012 թվականին Կարճաղբյուր համայնքում նախատեսված է կատարել
հետևյալ աշխատանքները
1.
2.
3.
4.

Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում:
Համայնքի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման ավարտում:
Գյուղապետարանի շենքի հիմնանորոգում:
Մշակույթի տան դահլիճի նստարանների ձեռքբերում:

Իմ աշխատած ժամանակաշրջանում կատարվել է հետևյալ
կապիտալ աշխատանքները`
1.Հիմնովին նորոգվել է Կարճաղբյուրի Ա.Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոցը:
2.Նորոգվել և կահավորվել է բժշկական ամբուլատորիայի շենքը:
3.Երևան-Վարդենիս մայրուղուց դեպի գյուղամեջ 1850 մետր ասֆալտապատվել է
ճանապարհը:
4.Կառուցվել է 4,5կմ երկարությամբ ոռոգման ջրատար,որը ոռոգում է շուրջ 200 հա
հողատարածք:
5.Կառուցվել է Լճավան-Կարճաղբյուր 4,5կմ երկարությամբ խմելու ջրագիծը:
6.Կատարվել է խմելու ջրագծի ներտնտեսային ցանցի մասնակի նորոգումներ:
7.Կատարվել է 1,5կմ գյուղամիջյան ջրատար առուների կապիտալ նորոգում:
8.Կատարվել է Կարճաղբյուր գետի մաքրման և գետի կողքերի ամրապնդման
աշխատանքները:
9.Կառուցվել Հայրենական Մեծ պատերազմի և Արցախի ազատագրման պայքարում
զոհված ազատամարտիկների հուշարձան կոթող:
10.Բարեկարգվել և ծառատնկվել է հուշարձան կոթողի տարածքը:
11.Կառուցվել է Խարաբեքի թաղը գյուղին կապող կամուրջը:
12.Վերանորոգվել և բարեկարգվել է ՙՔարե դուռ՚ կոչվող եկեղեցու տարածքը:
13.Վերանորոգվել է և ավարտվել է ոռոգման ջրատար մայր առվի կառուցումը:
14.Վերակառուցվել է ՙԽարաբեքի՚ ջրատար առվի 1կմ հատվածը:

Կարճաղբյուր համայնքի
ղեկավար`

Տ.Քոչարյան

