
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄ 

14 նոյեմբերի 2022 թվականի թիվ 181-Ն 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 26-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» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով`

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆ ՈՐՈՇՈւՄ Է` 

1. Ծաղկաձոր համայնքի ավագանու 2022 թվականի հունվարի 27-ի <<Ծաղկա-
ձոր համայնքի 2022 թվականի տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին>> թիվ 26-Ն որոշման
մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1) Բաժին 1  խումբ 6  դաս 1  (Ընդհանուր  բնույթի  հանրային  ծառայություններ  (այլ  դասերին
չպատկանող)) հոդված 5134 (Նախագծահետազոտական ծախսեր)
<<0,0>> թիվը փոխարինել <<5900,0>> թվով:

2) Բաժին 4 խումբ 5 դաս 1 (Ճանապարհային տրանսպորտ) հոդված 5112  (Շենքերի և
շինությունների կառուցում) <<136500,0>> թիվը փոխարինել  <<172500,0>> թվով:

3) Բաժին 4 խումբ 5 դաս 1 (Ճանապարհային տրանսպորտ) հոդված 5113  (Շենքերի և
շինությունների կապիտալ վերանորոգում) <<418903.4>> թիվը փոխարինել  <<374993.4>>
թվով:

4) Բաժին 4 խումբ 5 դաս 1 (Ճանապարհային տրանսպորտ) հոդված 5134
(Նախագծահետազոտական ծախսեր) <<6442,3>> թիվը փոխարինել  <<14192.3>> թվով:

5) Բաժին 4 խումբ 5 դաս 5 (Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ) հոդված 5134
(Նախագծահետազոտական ծախսեր) <<0,0>>  թիվը  փոխարինել  <<4700,0>> թվով:

6) Բաժին 5 խումբ 1 դաս 1  (Աղբահանում)  հոդված  4511  (Սուբսիդիաներ  ոչ-ֆինանսական
պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին) <<82084.5>>
թիվը   փոխարինել  <<85449.5>> թվով:

7) Բաժին 5 խումբ 2 դաս 1 (Կեղտաջրերի հեռացում) հոդված 5134 (Նախագծահետազոտական
ծախսեր) <<2300,0>>  թիվը  փոխարինել  <<4600,0>> թվով:

8) Բաժին 5 խումբ 6 դաս 1 (Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին
չպատկանող)) հոդված 4239 (Նախագծահետազոտական ծախսեր)
<<0,0>>  թիվը  փոխարինել  <<230,0>> թվով:

9) Բաժին 5 խումբ 6 դաս 1 (Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին
չպատկանող)) հոդված 4262 (Գյուղատնտեսական ապրանքներ)
<<0,0>>  թիվը  փոխարինել  <<7750.0>> թվով:



10) Բաժին 6 խումբ 3 դաս 1 (Ջրամատակարարում) հոդված 4213 (Կոմունալ ծառայություններ) 
<<2000,0>>  թիվը  փոխարինել  <<2230,0>> թվով:

11) Բաժին 6 խումբ 3 դաս 1 (Ջրամատակարարում) հոդված 5134 (Նախագծահետազոտական 
ծախսեր) <<3000,0>>  թիվը  փոխարինել  <<3800,0>> թվով:

12) Բաժին 6 խումբ 6 դաս 1 (Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ 
(այլ դասերին չպատկանող)) հոդված 5129 (Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ) <<11132,0>>  
թիվը  փոխարինել  <<13632,0>>  թվով։

13) Բաժին 8  խումբ 2  դաս 3   (Մշակույթի  տներ, ակումբներ, կենտրոններ) հոդված 5134 
(Նախագծահետազոտական ծախսեր) <<0,0>>  թիվը  փոխարինել  <<1590>> թվով:

14) Բաժին 9 խումբ 1 դաս  1  (Նախադպրոցական կրթություն)  հոդված  5113  (Շենքերի և 
շինությունների կապիտալ վերանորոգում) <<24461.8>>  թիվը  փոխարինել  <<10961.8>>  
թվով:

15) Բաժին  9   խումբ   1   դաս   1   (Նախադպրոցական   կրթություն)    հոդված   5134  
(Նախագծահետազոտական ծախսեր) <<2000.0>>  թիվը փոխարինել  <<1550.0>>  թվով:

16) Բաժին 9 խումբ 5 դաս 1 (Արտադպրոցական դաստիարակություն) հոդված 5112  (Շենքերի 
և շինությունների կառուցում) <<24115.0>>  թիվը  փոխարինել  <<20435.0>>  թվով:

17) Բաժին 11  խումբ  1   դաս  2   (ՀՀ   համայնքների   պահուստային   ֆոնդ)   հոդված  4891  
(Պահուստային միջոցներ) <<14232.9>> թիվը  փոխարինել  <<2657.9>>   թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Կողմ -11 Դեմ – 0 Ձեռնպահ -0 

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ 

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ 

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԿԱՐԵՆ 

ԳՈԳՈԼՅԱՆ ՀՈՎԻԿ 

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՈՍԿԱՆ 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՆԱՐԵԿ 

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐ 

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՅՈՒՐԱ 

ՄԵԼՈՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ 



 

ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ 

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՆՈՒՆԻԿ 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                      ՆԱՐԵԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 17 նոյեմբերի 2022 թվական: 

 


