
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ 
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
11 ՀՈՒԼԻՍԻ 2022 թվականի N 181-Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի ԹԻՎ 18-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին,, օրենքի 18-րդ հոդվածի  
1-ին մասի 5-րդ կետով և ,,Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին,, Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով և համաձայն Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի թիվ 906-Ն, 2022
թվականի հունիսի 30-ի թիվ 964-Ն որոշումները  համայնքի ավագանին ո ր ո շ ո ւ մ է՝

  Արտաշատ համայնքի ավագանու 2022 թվականի փետրվարի 26-ի ,, Արտաշատ 
համայնքի 2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին,, թիվ 18-Ն որոշման մեջ 
կատարել հետևյալ փոփոխությունները 

-38.01.00 գործառնական դասակարգման / պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի
ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ սուբվենցիա/ 900415151373
գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 19481000/ տասնինը միլիոն չորս
հարյուր ութսունմեկ հազար/ դրամով.

-29.50.00 գործառնական դասակարգման /հողի օտարումից մուտքեր/ 900415151068
գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 250000000/երկու հարյուր հիսուն
միլիոն /դրամով.

-29.51.00 գործառնական դասակարգման/այլ հիմնական միջոցների օտարումից
մուտքեր/ 900415151209 գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել
250000000/երկու հարյուր հիսուն  միլիոն /դրամով.

-04.05.01.51 գործառնական դասակարգման /ա/բ ծածկի վերանորոգում սուբվենցիա /
5113 հոդվածն ավելացնել 13785500/տասներեք միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ
հազար հինգ հարյուր / դրամով.

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման/վարչական օբյեկտների հիմնանորոգում
սուբվենցիա/ 5112 հոդվածն ավելացնել 3506100/երեք միլիոն հինգ հարյուր վեց հազար
մեկ հարյուր/դրամով

-08.01.01.52 գործառնական դասակարգման/հանգստի գոտիների և զբոսայգիների
կառուցում սուբվենցիա/ 5113 հոդվածն ավելացնել 2189400 /երկու միլիոն մեկ հարյուր
ութսունինը հազար չորս հարյուր/դրամով.



-04.05.01.51 գործառնական դասակարգման /ա/բ ծածկի վերանորոգում  / 5113
հոդվածն ավելացնել 630300000/վեց հարյուր երեսուն  միլիոն  երեք հարյուր հազար/
դրամով.

-08.02.04.51 գործառնական դասակարգման/ մշակութային միջոցառումների
իրականացում/ 5113 հոդվածն ավելացնել 7600000/յոթ միլիոն վեց հարյուր հազար/
դրամով.

-04.02.04.51 գործառնական դասակարգման/ոռոգման ցանցի կառուցում/5113
հոդվածն ավելացնել 104000000/ մեկ հարյուր չորս միլիոն/դրամով .

-04.03.02.55 գործառնական դասակարգման /նավթամթերք և բնական գազ/5112
հոդվածն ավելացնել  22500000/քսաներկու միլիոն հինգ հարյուր հազար/դրամով.

-06.06.01.52 գործառնական դասակարգման /բազմաբնակարան բնակելի շենքերի
տանիքների վերանորոգում/ 5113 հոդվածն ավելացնել 53900000/հիսուներեք միլիոն
ինը հարյուր հազար/ դրամով.

-05.01.01.51 գործառնական դասակարգման/աղբահանություն, սանիտարական
մաքրում/ 5121 հոդվածը պակասեցնել 18300000/տասնութ միլիոն երեք հարյուր
հազար /դրամով.

09.06.01.51 գործառնական դասակարգման/նախադպրոցական հաստատությունների 
հիմնանորոգում/ 5113 հոդվածը պակասեցնել 300000000/ երեք հարյուր  միլիոն/ 
դրամով . 

-10.07.01.51  գործառնական դասակարգման / սոցիալապես անապահով անձանց
աջակցություն / 4726 հոդվածը պակասեցնել 15000000 /տասնհինգ միլիոն / դրամով .

-08.02.04.51 գործառնական դասակարգման / մշակութային միջոցառումների
իրականացում/ 4216 հոդվածը պակասեցնել  2000000 /երկու  միլիոն / դրամով .

-08.02.04.51 գործառնական դասակարգման / մշակութային միջոցառումների
իրականացում/ 4239 հոդվածը պակասեցնել  2000000 /երկու  միլիոն / դրամով .

-08.02.04.51 գործառնական դասակարգման / մշակութային միջոցառումների
իրականացում/ 4269 հոդվածը պակասեցնել  3000000 /երեք  միլիոն / դրամով .

-05.01.01.51 գործառնական դասակարգման / աղբահանություն և սանիտարական
մաքրում /,,Արտաշատ կոմունալ սպասարկում,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել
22000000  /քսաներկու   միլիոն / դրամով.

Կողմ -17  
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Դեմ -0  Ձեռնպահ -0  
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ   ԿԱՌԼԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 19 հուլիսի 2022 թվական: 


