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Ð²Ø²ÚÜøÆ  ²ì²¶²ÜÆ 

 

 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ    

30.11.2017 թ. N 24-Ն 

 

  

     ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկա համայնքի  վարչական տարածքում 2017  

թվականին  IV  եռամսյակի համար  համայնքապետարանի կողմից  աղբահանության 

ծառայության մատուցման  վճար սահմանելու  մասին: 

Ղեկավարվելով ՀՀ ՏԻՄ ՀՀ օրեփնքի 37-րդ հոդվածի 12-րդ  կետի  << Աղբահանության 

և սանիտարական մաքրման մասին>>  ՀՀ  օրենքի պահանջներով` համայնքի 

ավագանին 

 

ԱՎԱԳԱՆԻՆ  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է՝ 

 

       Սահմանել  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկայի  համայնքապետարանի 

կողմից  մատուցվող  աղբահանության  ծառայության վճարի չափը`  

1. Ֆիզիկական  անձանց սպասարկման ծառայություններ-20 դրամ/քմ: 

2. Իրավաբանական անձանց սպասարկման ծառայություններ 

Այդ թվում` կրթական շինություններ-2 դրամ/քմ: 
 

Կողմ-5       դեմ - 0      ձեռնպահ – 0 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Համայնքապետ ՝                                    Դ. Մնացականյան 
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²Üð²äºîàôÂÚàôÜ  ¶ºÔ²ðøàôÜÆøÆ   Ø²ð¼    êºØÚàÜàìÎ²  Ð²Ø²ÚÜøÆ  ²ì²¶²ÜÆ 

 

 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ    

30.11.2017 թ. N 25-Ն 

 

  

 Սեմյոնովկա համայնքի  2017  թվականի վարչական բյուջեի եկամտային 

և  ծախսային  մասով ,Ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասով փոփոխությունների  

կատարման հաստատումը: 

/ զեկ. Դ. Մնացականյան / 

 

 Համաձայն  << ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին>>  ՀՀ օրենքի 32-րդ 

հոդվածի և <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածի 

պահանջների համայնքի  ավագանին. 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է՝ 

 

1.ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկա համայնքի 2017 թվականի տեղական 

բյուջեի եկամտային մասի փոփոխությունը`այդ թվում 

1.1. /Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքում գտնվող հողերի համար/ 

նախատեսված 2100.0 հազ. դրամից պակասեցնել 10.0 հազ. դրամ հաստատել 

2090.0 հազ. դրամը: 

1.2.Տեղական վճարներ /Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում/ 

եկամտային մասին ավելացնել 12.8 հազ. դրամ հաստատել  12.8 հազ. դրամը: 

1.3./ Համայնքի սեփականություն համարվող  հողերի         վարձակալությա 

վարձավճարներ/ եկամտային մասից 1267.2 հազ. դրամից պակասեցնել 2.8 հազ. 

դրամ հաստատել 1264.4 հազ. դրամը: 

 

2. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկա համայնքի 2017 թվականի վարչական 

մասի ծախսային  մասի փոփոխությունը ` այդ թվում  

2.1/Ապարատի ծախսերից / բաժին 01.01.01.05 
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  4234 - Տեղեկատվական  ծառայություններ հոդվածի 77.0 հազ. դրամին  

ավելացնել 35.0 հազ. դրամ հաստատել 112.0 հազ. դրամը: 

4264 - Տրանսպորտային նյութեր հոդվածից 35.0 հազ դրամից պակասեցնել 35.0 

հազ. դրամը հաստատել 0 դրամ: 

4269 - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր հոդվածի 40.0 հազ. դրամից 

պակասեցնել 10.0 հազ.դրամ հաստատել 30.0 հազ. դրամը: 

 

  2.2 /Ընդհանուր բնույթի այլ ծախսերի/ բաժին  01.06.01 

4241 - Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում հոդվածից 30.0 հազ. 

դրամից պակասեցնել 16.260 հազ.դրամ հաստատել 13.740 հազ. դրամը: 

 4823 –Պարտադիր վճարներ հոդվածին 165.0 հազ. դրամին  ավելացնել     6.260  հազ 

. դրամ հաստատել 171.260 հազ. դրամը: 

 

2.3  /Հանգիստ, մշակույթ և կրոն/ բաժին 8.0.0.    

Այդ թվում  

Բաժին  08.04.02  հոդված  4819 / Հասարակական կազմակերպություն, անդամավճար, 

համայնքային միություն Հասարակական կազմակերպություն, անդամավճար, 

համայնքային միություն/  50.0 հազ. դրամից պակասեցնել 40.0 հազ. դրամ 

հաստատել10.0 հազ. դրամը: 

Բաժին 08.03.02. հոդված 4239 /Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ/ ավելացնել 

60.0 հազ. դրամ հաստատել 60.0 հազ դրամը: 

 

2.4 /Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն/ 05.0.0 

    Այդ թվում  բաժին 0 5.06.01 հոդված  4213 /կոմունալ ծառայությունների ձեռք 

բերում/  ավելացնել 10.0 հազ դրամ հաստատել 10.0 հազ դրամը: 

 

3. . ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկա համայնքի 2017 թվականի ֆոնդային 

բյուջեի ծախսային մասի փոփոխությունը` 

Այդ թվում   

3.1  Բաժին  01.01.01.05  հոդված 5112/ Շենքերի և շինությունների կառուցում/  1539.8 

հազ. դրամից  պակասեցնել  149.960 հազ դրամ հաստատել 1389.840 հազ. դրամը; 

3.2. Բաժին  01.01.01.05  հոդված 5122 /Վարչական սարքավորումների ձեռք բերում/ 

200.0 հազ. դրամին ավելացնել 150.0 հազ. դրամ հաստատել 350.0 հազ. դրամը: 

 

Կողմ-5       դեմ - 0      ձեռնպահ – 0 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Համայնքապետ ՝                                    Դ. Մնացականյան 

 

 

 
 


