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ՈՐՈՇՈՒՄ  

04  մայիսի 2021 թ.                                                                       N 16-Ն 

 

ՀԱՅԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ՝ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի՝ «ՀԱՅԱՆԻՍՏ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 49-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 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՝ 

 

1) 3-րդ կետով հաստատված  հավելված 2-ի 

ա. 17-րդ կետի «Սոցիալական անապահով ընտանիքների օգնություն» բյուջետային ծախսերի 

գործառնական դասականգման 10.7.1  ծրագրի «3100.0» թիվը փոխարինել «4100.0» թվով, 

բ. 18-րդ կետի «Պահուստային ֆոնդ» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակաևգման 

11.1.2  ծրագրի «4000.0» թիվը փոխարինել «3000.0» թվով: 

 

17 10.7.1 Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնություն 4100.0 

18 11.1.2 Պահուստային ֆոնդ 3000.0 

 

2) 4-րդ կետով հաստատված հավելված 3-ի` 

ա. 4726 «Հուղարկավորության նպաստներ»  «600.0» թիվը փոխարինել «1100.0»  թվով, 

բ. 4729 «Այլ նպաստներ» տողի « 3600.0» թիվը փոխարինել «4100.0» թվով, 

գ. 4891 «Պահուստային միջոց» «4000.0» թիվը փոխարինել «3000.0» թվով: 

 

4726 Հուղարկավորության նպաստներ 1100.0 

4729 Այլ նպաստներ 4100 

4891 Պահուստային միջոց 3000.0 

 

3) 5-րդ կետով հաստատված հավելված 4-ի` 

ա. «Սոցիալական հատուկ արտոնություններ» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասա-

կաևգման 10.7.1 ծրագրի «Հուղարկավորության նպաստ» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման 4726  հոդվածի «600.0» թիվը փոխարինել «1100.0» թվով, 

բ. «Սոցիալական հատուկ արտոնություններ» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասա-

կաևգման 10.7.1 ծրագրի  «Հուղարկավորության նպաստ» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման 4729  հոդվածի « 2500.0 » թիվը փոխարինել «3000.0» թվով, 
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գ. «Պահուստային ֆոնդ» բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակաևգման 11.1.2  ծրագրի         

«Պահուստային ֆոնդ» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 4891  հոդվածի 

4000.0» թիվը փոխարինել «3000.0» թվով: 

 

4726 հուղարկավորության նպաստներ 1100.0 

4729 այլ նպաստներ 3000.0 

4891 Պահուստային ֆոնդ 3000.0 

 

2) 7-րդ կետի 5-րդ ենթակետով հաստատված հավելված 1-ի ` 

ա. 01.1.1 «Օրենսդիր և գործադիր մարմին պետական կառավարում  «15000» թիվը փոխարինել 

«8500.0»  թվով, 

բ. 04.5.1 «Ճանապարհային տրանսպորտ» «20000.0» թիվը փոխարինել «24000» թվով, 

գ.  06.4.1  «Արտաքին լուսավորություն» «23782» թիվը փոխարինել  «25982.0» թվով: 

 

01.1.1 Օրենսդիր և գործադիր մարմին պետական կառավարում 8500.0 

04.5.1 Ճանապարհային տրանսպորտ 2400.0 

06.4.1 Արտաքին լուսավորություն 25982.0 

 

3) 7-րդ կետի 6-րդ ենթակետով հաստատված հավելված 2-ի՝ 

ա. 5112 շենքերի և շինությունների կառուցում` «40953»թիվը փոխարինել «47373» թվով, 

բ. 5113 շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում`«15000.0» թիվը փոխարինել «6000.0» 

թվով: 

գ. 5122 վարչական սարքավորումներ` «1000.0» թիվը փոխարինել «1500.0» թվով: 

 

5112 շենքերի և շինությունների կառուցում 47373.0 

5113 շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 6000.0 

5122 վարչական սարքավորումներ 1500.0 

 

 
Ավագանու անդամներ՝ 
1. Ալեքսանյան Ռազմիկ 

2. Բեգլարյան Համլետ 

3. Գրիգորյան Զորիկ 

4. Գևորգյան Սարգիս 

5. Կատանյան Լևոն 

6. Մկրտչյան Գեորգի 

 

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ`                                                            Բ. ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ 
 

 04.05.2021Ã. 
 ·. Ð³Û³ÝÇëï 
 
 
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 7 մայիսի 2021 թվական: 


