
 

 

Ա Ռ Ա Ր Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր    

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԱՊՐԻԼԻ 13-Ի ԹԻՎ ԹԻՎ 12, 13-Ն, 14-Ն, 15-Ա ԵՎ 16-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Թիվ 13-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում՝  

1) «Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար՝ 

համայնքի կողմից կամ համայնքի պատվերով մատուցված ծառայությունների դիմաց 

փոխհատուցման գումարի չափով» և «3.5 Վարչական գանձումներ» տողերի ««Փաստացի 

1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 7-րդ և «Վարչական մաս» 8-րդ» սյունակներում 

նշված «0.0» և «367.4» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «28.2» և «395.7» 

թվերով: 

 Որոշմամբ հաստատված  N 2 հավելվածում՝  

1) «Բաժին 01, Խումբ 1, Դաս 1 «Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում»» տողի «2020թ. տարեկան ծրագիր», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 12-րդ և 

«Վարչական բյուջե» 13-րդ» և «2020թ. 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 6-րդ և 

«Վարչական բյուջե» 7-րդ» սյունակներում նշված «20796.9», «20683.0», «5728.4»,  

«5614.5» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «20826.9», «20713.0», «5733.4», 

«5619.5» թվերով: 

2) «Բաժին 01, Խումբ 6, Դաս 1 «Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ»» տողի 

«2020թ. տարեկան ծրագիր», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 12-րդ և «Վարչական բյուջե» 13-րդ», 

«2020թ. 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 6-րդ և «Վարչական բյուջե» 7-րդ» և 

«Փաստացի 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 9-րդ և «Վարչական բյուջե» 10-րդ» 

սյունակներում նշված «701.0», «701.0», «686.0» թվերը համապատասխանաբար 

փոխարինել «15.0», «15.0», «0.0» թվերով։ 

3) «Բաժին 01, Խումբ 0, Դաս 0 «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» տողի «2020թ. տարեկան ծրագիր», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 12-րդ 

և «Վարչական բյուջե» 13-րդ», «2020թ. 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 6-րդ և 

«Վարչական բյուջե» 7-րդ» և «Փաստացի 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 9-րդ և 

«Վարչական բյուջե» 10-րդ» սյունակներում նշված «21497.9», «21384.0», «6429.4», 

«6315.5», «6143.4» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «20841.9», «20728.0», 

«5748.4», «5634.5», «5457.4» թվերով: 

4) «Բաժին 06, Խումբ 4, Դաս 1 «Փողոցների լուսավորում»» տողի «2020թ. տարեկան 

ծրագիր», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 12-րդ և «Վարչական բյուջե» 13-րդ», «2020թ. 1-ին 

եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 6-րդ և «Վարչական բյուջե» 7-րդ» և «Փաստացի 1-ին 

եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 9-րդ և «Վարչական բյուջե» 10-րդ» սյունակներում 

նշված «50.0», «50.0», «0.0» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «736.0», «736.0», 

«686.0» թվերով։ 

5) «Բաժին 06, Խումբ 0, Դաս 0 «ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» տողի «2020թ. տարեկան ծրագիր», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 12-րդ և 

«Վարչական բյուջե» 13-րդ», «2020թ. 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 6-րդ և 

«Վարչական բյուջե» 7-րդ» և «Փաստացի 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 9-րդ և 

«Վարչական բյուջե» 10-րդ» սյունակներում նշված  «600.0», «50.0», «0.0» թվերը 

համապատասխանաբար փոխարինել «1286.0», «736.0», «686.0» թվերով: 

 

 

 

6) «ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ» տողի «2020թ. 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 6-րդ և 

«Վարչական բյուջե» 7-րդ» սյունակներում նշված «9915.0» և «9801.1» թվերը 

համապատասխանաբար փոխարինել «9920.0» և «9806.1» թվերով: 

Որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածում՝ 



1) «Ներքին գործուղումներ /հոդված 4221/» տողի «2020թ. 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ 

«Ընդամենը» 4-րդ և «Վարչական մաս» 5-րդ» սյունակներում նշված «20.0» թիվը 

փոխարինել «25.0» թվով: 

2) «Մասնագիտական ծառայություններ /հոդված 4241/» տողի «2020թ. տարեկան ծրագիր», 

այդ թվում՝ «Ընդամենը» 4-րդ և «Վարչական մաս» 5-րդ» և «2020թ. 1-ին եռամսյակ», այդ 

թվում՝ «Ընդամենը» 4-րդ և «Վարչական մաս» 5-րդ» սյունակներում նշված «1343.0» և 

«1293.0» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «1143.0» և «1093.0» թվերով: 

3) «Ընթացիկ ծախսեր» 4050-րդ տողի «2020թ. 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 4-

րդ և «Վարչական մաս» 5-րդ» սյունակներում նշված «9801.1» թիվը փոխարինել «9806.1» 

թվով: 

4) «Ընդամենը ծախսեր» 4000-րդ տողի «2020թ. 1-ին եռամսյակ», այդ թվում՝ «Ընդամենը» 

4-րդ և «Վարչական մաս» 5-րդ» սյունակներում նշված «9915.0» և «9801.1» թվերը 

համապատասխանաբար փոխարինել «9920.0» և «9806.1» թվերով: 

Թիվ 14-Ն որոշման 2-րդ կետում նշված «11387660» և «6387660» թվերը 

համապատասխանաբար փոխարինել «113876» և «63876» թվերով։ 

Թիվ թիվ 14-Ն և 15-Ա որոշումների դրույթները սխալ են համարակալված։ 

Որոշումների մեջ համայնքի ավագանու անդամների անուն-ազգանունների վերևի 

հատվածում անհրաժեշտ է լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 

Լեռնակերտ համայնքի ավագանու անդամներ» գրառումը: Բացի այդ, տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի անվանումն անհրաժեշտ է գրառել ամբողջությամբ: 

Որոշումներում չեն պահպանվել  «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 

11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով սահմանված վավերապայմանները, այսինքն՝ նշված 

չեն  ստորագրող պաշտոնատար անձի ստորագրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայրը: 

  

 

 
Կատարող`  Ն.Մարտիրոսյան 

                              07.05.2020թ. 


