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ՀԱՅԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ՝ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 49-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 
Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ 
կետի և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ, 34-րդ հոդվածների պահանջներով` 
ավագանին որոշում է՝  

1.Հայանիստ համայնքի ավագանու՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի՝ «Հայանիստ համայնքի 2021 
թվականի վարչական բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 49-ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ 
փոփոխությունները և լրացումները՝ 
 
1) 3-րդ կետով հաստատված  հավելված 2-ի՝ 
ա.1-ին կետի «օրենսդիր և գործադիր մարմին պետական կառավարում» բյուջետային ծախսերի 
գործառնական դասակարգման 01.1.1 ծրագրի «26727,2» թիվը փոխարինել «28927,2» թվով: 
բ.9-րդ կետի «Ջրամատակարարում» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 06.3.1  
ծրագրի « 3200» թիվը փոխարինել «2700» թվով: 
գ.10-րդ կետի «Արտաքին լուսավորություն» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 
06.4.1   ծրագրի « 4000» թիվը փոխարինել «3000» թվով: 
դ.12-րդ կետի «Մշակութային միջոցառումներ» բյուջետային ծախսերի գործառնական 
դասակարգման 08.2.4  ծրագրի «2000» թիվը փոխարինել «1500» թվով: 
ե.13-րդ կետի «Նախադպրոցական կրթություն» բյուջետային ծախսերի գործառնական 
դասակարգման 9.1.1   ծրագրի «20500» թիվը փոխարինել «20 800» թվով: 
զ.17-րդ կետի «Սոցիալական անապահով ընտանիքների օգնություն» բյուջետային ծախսերի 
գործառնական դասակարգման 10.7.1  ծրագրի « 3600» թիվը փոխարինել «3100» թվով: 
 
 2) 4-րդ կետով հաստատված հավելված 3-ի` 
ա. «աշխատավարձ» տողի «23600» թիվը փոխարինել «25800» թվով, 
բ.«կոմունալ ծառայություն» տողի «4060» թիվը փոխարինել «3560» թվով, 
գ.«էներգետիկ ծառայություն» տողի «4200» թիվը փոխարինել «3700» թվով, 
դ.«մասնագիտական ծառայություն» տողի «4180» թիվը փոխարինել «3680» թվով, 
ե. «ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություն» տողի «1000» թիվը փոխարինել «500» թվով, 
զ.«ընթացիկ դրամաշնորհ» տողի «20500» թիվը փոխարինել «20800» թվով, 
է.«այլ նպաստներ  « 4100» թիվը փոխարինել «3600» թվով: 
 
3) 5-րդ կետով հաստատված հավելված 4-ի` 
ա. «օրենսդիր և գործադիր մարմին պետական կառավարում» բյուջետային ծախսերի գործառնական 
դասակարգման 01.1.1 ծրագրի «աշխատավարձ» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման 4111 հոդվածի «21000» թիվը փոխարինել «23200» թվով: 



բ. «Ջրամատակարարում» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 06.3.1  ծրագրի « 
կոմունալ ծառայություն» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 4213 հոդվածի 
« 2000» թիվը փոխարինել «1500» թվով: 
գ. «Արտաքին լուսավորություն» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 06.4.1  
ծրագրի  «էներգետիկ ծառայություն» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
4212 հոդվածի «2000» թիվը փոխարինել «1500» թվով: 
դ. «Արտաքին լուսավորություն» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 06.4.1  
ծրագրի  «էներգետիկ ծառայություն» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
4241 հոդվածի «2000» թիվը փոխարինել «1500» թվով: 
ե. «Մշակութային միջոցառումներ» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 08.2.4 
ծրագրի «ընդ. բնույթի այլ ծառայություն» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
4239  հոդվածի «1000» թիվը փոխարինել «500» թվով: 
զ. «Նախադպրոցական կրթություն» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09.1.1.   
ծրագրի «ընթացիկ դրամաշնորհ ՀՈԱԿ» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
4637  հոդվածի « 20500» թիվը փոխարինել «20800» թվով: 
է. «Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնություն» բյուջետային ծախսերի գործառնական 
դասակարգման 10.7.1 ծրագրի «այլ նպաստներ» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման 4729 հոդվածի « 3000» թիվը փոխարինել «2500» թվով: 
 
4) 6-րդ կետի «0» թիվը փոխարինել «65482 հազար դրամ» թվով և բառերով: 
 
5) 7-րդ կետի 1-ին ենթակետի «0» թիվը փոխարինել «14325,6 հազար դրամ» թվով և բառերով: 
 
6)  7-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «0» թիվը փոխարինել «51156,4  հազար դրամ» թվով և բառերով: 
 
7)  7-րդ կետը լրացնել «5», «6», «7», 8» ենթակետերով`հետևյալ բովանդակությամբ՝ 
«5) Հաստատել համայնքի 2021 թվականի ֆոնդային բյուջեի հատկացումներն ըստ բյուջետային 
ծախսերի գործառնական դասակարգման հոդվածների՝ համաձայն հավելվածի 1-ի»: 
 «6)Հաստատել համայնքի 2021 թվականի ֆոնդային բյուջեի հատկացումների հաշվին 
ֆինանսավորվող ծախսատեսակներն ըստ բյուջետային դասակարգման տնտեսագիտական 
հոդվածների՝ համաձայն հավելվածի 2-ի»: 
 «7)Հաստատել համայնքի 2021 թվականի ֆոնդային բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացնող 
կապիտալ աշխատանքների ցանկը. 
5112 շենքերի շինությունների կառուցում- 18800, 
5113 Շենքերի շինությունների կապիտալ վերանորոգում -35073, 
5122 Վարչական սարքավորումներ- 1000, 
5129 Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ- 7000, 
5134 Նախագծահետազոտական ծախսեր - 3609:»: 
«8)Սահմանել, որ սույն որոշման անբաժանելի մասն են կազմում համայնքի 2021 թվականի բյուջեով 
նախատեսված եկամուտների և ծախսերի հիմնավորումները, հաշվարկները, այդ ցուցանիշների 
համեմատական վերլուծությունները»: 
 
 
 Ավագանու անդամներ՝ 
1. Ալեքսանյան Ռազմիկ 
2. Բեգլարյան Համլետ 
3. Գրիգորյան Զորիկ 



4. Գևորգյան Սարգիս 
5. Կատանյան Լևոն 
6. Մկրտչյան Գեորգի 
 
 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ`                                                            Բ. ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ 
 21.01.2021 Ã. 
  ·. Ð³Û³ÝÇëï 
 
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 26 հունվարի 2021 թվական: 
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