
Կարմիրգյուղ համայնքի 2011թ.եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ  

 

                               Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

       1.    Հատված 1. 

 

---------------                                                                                                             

³/Ընդամենը եկամուտներ`           պլան                       87494.0 հազ.դրամ     

                                                           փաստացի               85881.8 հազ.դրամ     

                                                           կատարվել է                  98.2       տոկոս             

  որից սեփական եկամուտներ`   պլան                        13796.3 հազ.դրամ       

                                                           փաստացի                12784.1 հազ.դրամ       

                                                           կատարվել է                 92.7    տոկոս               

µ/Գույքահարկ շինություններից պլան                           2747.3 հազ.դրամ 

                                                           փաստացի                 1540.3  հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                  56.1  տոկոս 

·/Հողի հարկ ֆիզ.անձերից           պլան                         7333.0  հազ.դրամ 

                                                           փաստացի                6475.2 հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                   88.3    տոկոս 

¹/Գույքահարկ փոխադ-ից            պլան                          2524.0   հազ.դրամ 

                                                           փաստացի                 3685.3   հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                     146.0    տոկոս             

»/Տեղական տուրքեր                      պլան                        302.0   հազ.դրամ          

                                                           փաստացի            243.3.0  հազ.դրամ          

                                                           կատարվել է            80.6       տոկոս                

½/Գույքի վարձակ.եկամուտներ        պլան                         890.0     հազ.դրամ 

                                                           փաստացի                 836.0    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                  93.9     տոկոս 

¿/Դոտացիա                    պլան                         71274.9  հազ.դրամ 

                                                           փաստացի                 71274.9  հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                      100   տոկոս 

ը/սուբվենցիա արվեստի դպրոցին      պլան 1222.8  հազ.դրամ 

 փաստացի                    1222.8  հազ.դրամ 

 կատարվել է                       100  տոկոս 

 

թ/Պատվիրակված լիազոր.                պլան                          1200.0     հազ.դրամ 

                                                           փաստացի                    580.0    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                   48.3         տոկոս 

 

 

Հատված 2 



 

 

1.Ապարատի ծախսեր                    պլան                         36042.0   հազ.դրամ 

                                                           փաստացի                32984.7    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է             90.0          տոկոս 

2.Տնտ. հարաբերություններ          պլան                         5568.0     հազ.դրամ 

/Ճան. Պահպանում և նորոգում/  փաստացի                1782.5     հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է              32.0        տոկոս 

3.Շրջակա միջավայրի պաշտ.      պլան                         5400.0    հազ.դրամ 

         /աղբահանություն/                 փաստացի               4008.0    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է             74.2         տոկոս 

4.Բնակ. շին և կոմունալ ծառ.      պլան                         3100.0      հազ.դրամ 

                                                           փաստացի                925.8      հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է             29.8        տոկոս 

5.Կրթություն                                    պլան                         16825.2      հազ.դրամ 

         փաստացի                16163.0     հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                96.1        տոկոս 

6.Սոցիալական պաշտպանու..     պլան                         4000.0    հազ.դրամ 

         /հատուկ նպաստներ/            փաստացի               4000.0    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է             100.0         տոկոս 

4.Պահուստային  ֆոնդ                  պլան                          5500.0      հազ.դրամ 

                                                           փաստացի                2230.0      հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է               40.5         տոկոս 

 

 

Ընդամենը վարչական բյուջեի ծախսերը 

 -------------------------------------  պլան                         87494.0      հազ.դրամ 

                                                           փաստացի                67431.1     հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                   77.1         տոկոս 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հատված 3 



-------------- 

Ֆոնդային բյուջեի ծախսերը`       պլան                         33316.1      հազ.դրամ 

-----------------------------------      փաստացի                25891.0     հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                77.7         տոկոս 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հատված 4 

 



Վարչական բյուջեի ծախսերը ըստ հոդվածների և ըստ բաժինների,խմբերի և 

դասերի`                         

ա/.Ապարատ   աշխատավարձ     պլան                         22106.3   հազ.դրամ 

       01.1.1       4111                           փաստացի                 21368.7   հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է              96.7         տոկոս 

 բ/      -.-            սոց.հատկ.              պլան                          5360.0     հազ.դրամ 

                        4131                           փաստացի                 3852.9     հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է              71.9         տոկոս 

 գ/      -.-            էներ.ծառա.            պլան                          400.0       հազ.դրամ 

                        4212                           փաստացի                 95.0         հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է              23.7         տոկոս 

 դ/      -.-            կոմուն.ծառ. .           պլան                          150.0       հազ.դրամ 

                         4213                            փաստացի                  46.5        հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է               31           տոկոս 

 ե/      -.-           կապի ծառա.            պլան                           400.0       հազ.դրամ 

                        4214                             փաստացի                 95.0         հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է              23.7         տոկոս 

 զ/       -.-       ներք.գործուղ.              պլան                           300.0       հազ.դրամ 

                        4214                             փաստացի                 150.0        հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                50           տոկոս 

 է/        -.- ԱՊՊԱ ծախսեր                պլան                             67.0       հազ.դրամ 

                        4215                             փաստացի                   67.0        հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                100          տոկոս 

 ը/         -.- վարչ.ծառ./պատճ./         պլան                             500.0      հազ.դրամ 

                        4231                             փաստացի                    500.0      հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                 100         տոկոս 

 թ/         -.- աշխ.մաս.ծառայ.            պլան                              60.0       հազ.դրամ 

                        4233                             փաստացի                     60.0       հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                  100        տոկոս 

 ժ/         -.-  տեղեկ.ծառայու.            պլան                               626.0     հազ.դրամ 

                        4234                             փաստացի                      258,0     հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                    41.2      տոկոս 

  ի/        -.-   ներկ.ծախսեր                պլան                               150.0     հազ.դրամ 

                        4237                             փաստացի                          0,0     հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                         0      տոկոս 

 լ/          -.- մասնագ.ծառայ.             պլան                                150.0     հազ.դրամ 

                        4241                             փաստացի                          0,0     հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                         0      տոկոս 

 խ/         -.- մեք.և սարք.նոր.            պլան                                1000.0   հազ.դրամ 

                        4252                             փաստացի                          700,0  հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                        70      տոկոս 



 ծ/           -.- վարչ.նյութեր                 պլան                                 583.0    հազ.դրամ 

                        4261                             փաստացի                         411,0   հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                        70,5   տոկոս 

 կ/            -.- տրան.նյութեր              պլան                                 2300.0   հազ.դրամ 

                        4264                             փաստացի                          1891,   հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                         82,2   տոկոս 

 հ/       -.-կեն.և հան.սնն.նյութ         պլան                                       7.5   հազ.դրամ 

                        4267                             փաստացի                              0.0   հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                           0.0   տոկոս 

 ձ/   01.3.3 ընդհ.բն.այլ ծառ.             պլան                                   200.0   հազ.դրամ 

                        4232                             փաստացի                          135.0   հազ.դրամ 

                                                             կատարվել է                           67.5   տոկոս  

 

 ղ/   04.2.1  պատվ.լիազոր.              պլան                                      1200.0   հազ.դրամ 

                        4111,4131.                  փաստացի                             1200.0   հազ.դրամ 

                                                            կատարվել է                           0.0        տոկոս 

 ճ/  04.5.1    ճանապ.տրանսպ.       պլան                                       4290.0   հազ.դրամ 

                        4251  նորոգ.              փաստացի                              636.0    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                           14.8       տոկոս 

                        4264  դիզ.վառ.          պլան                                       640.0     հազ.դրամ 

                        4251  նորոգ.              փաստացի                              0.0        հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                           0.0         տոկոս 

 մ/  05.1.1  շրջակա միջ.պաշտ.     պլան                                       4500.0    հազ.դրամ 

              4213 աղբահան.                 փաստացի                             4500.0    հազ.դրամ 

                                                            կատարվել է                           100        տոկոս 

 յ/ 06.4.1. բնակ.շին.և կոմ.ծառ.      պլան                                       1100.0    հազ.դրամ 

             4212 էլ.էներգիա                 փաստացի                                451.5    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                              41        տոկոս 

             4251 էլ.սպասար                պլան                                       1200.0    հազ.դրամ 

                                                          փաստացի                                464.0    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                              38.7     տոկոս 

 ն/ 08.2.4. այլ մշակ.ծառայու.        պլան                                       1000.0    հազ.դրամ 

           4267.սն.և ըմպելիք               փաստացի                               645.0    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                             64.5     տոկոս 

 շ/ 09.1.1. մանկապարտեզ            պլան                                       5650.0    հազ.դրամ 

           4239.                                       փաստացի                             5425.8    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                             96        տոկոս 

ո/ 09.5.1.ման.արվես.դպրոց          պլան                                       9520.0    հազ.դրամ 

           4239.                                       փաստացի                              9511.8    հազ.դրամ 

                                                           կատարվել է                             99.9        տոկոս 

 չ/ 11.1.2. պահուստ.ֆոնդ դպրոց  պլան                                       5500.0    հազ.դրամ 



           4241 ջրի անալիզ.                 փաստացի                              5128.0    հազ.դրամ 

                                                            կատարվել է                             93.2        տոկոս 

 

 

 

 

                       

                          
 


