Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

2018 թվական
1․Կազմակերպության անվանումը

Այրքի Ալ.Փափախչյանի անվան միջնակարգ դպրոց

ՊՈԱԿ
2․Ծրագրի անվանումը և կոդը Հանրակրթական ուսուցում
3. Նախահաշվի գումարը թվերով և տառերով 25988,0 Քսան հինգ միլիոն իննը հարյուր
ութսուն ութը հազար դրամ

4․Չափի միավորը ՝

հազար դրամ

NN

1
1․1
1․2

1
1.1

2
2.1

Միջոցների գոյացման
աղբյուրները և դրանց
հաշվին իրականացվող
ծախսերը ըստ հոդվածների
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին
Ընթացիկ տարվա մուտքեր , որից՝
ա. Պետական բյուջեից
բ. այլ եկամուտներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
ԾԱԽՍԵՐ
Ա․Ընթացիկ ծախսեր
Աշխատողների աշխատավարձ ընդամենը
Աշխատանքի վարձատրություն, որից՝
ա. աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ
բ. պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումն. և հատուկ
վճարներ
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերում

Հոդվածի
N

Նախահաշվով
հաստատված
ցուցանիշները

25988,0
25988,0

23800,0
4111
4112

23800,0

4211
4212

10.0
1450,0
100.0
1350,0

շարունակական ծախսեր
-գործառնական և բանկային ծառայություններ
-էներգետիկ ծառայություններ, որից՝
ա. Էլ․էներգիա
բ.Ջեռուցման ծախս, որից՝
գազ
հեղուկ վառելիք
վառելափայտ
-կոմունալ ծառայություններ, որից՝
աղբահանություն
ջրամատակարարում և ջրահեռացում
-կապի ծառայություններ,որից՝
ֆիքսված հեռախոս
ինտերնետ կապ
-ապահովագրական ծախսեր
-գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

1350,0
4213

4214

4215
4216

2.2

գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր
-ներքին գործուղումներ
-այլ տրանսպորտային ծախսեր

2.3

4221
4229

պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք բերում
-վարչական ծառայություններ
-համակարգչային ծառայություններ
-աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման
ծառայություններ
-տեղեկատվական ծառայություններ
-մասնագիտական այլ ծառայություններ, այդ թվում՝
գազի տեխնիկական սպասարկում և անվտանգություն
հրդեհային անվտանգության ծառայություններ
ախտահանման աշխատանքներ
էլեկտրոնային ստորագրություն

2.4

5

6

30,0
3,0
4251
4252

500,0

4261
4264
4266
4267
4269

50,0

հարկեր,պարտադիր վճարներ
-այլ հարկեր
-պարտադիր վճարներ

4

120,0
33,0

Նյութեր
-գրասենյակային նյութեր և հագուստ
-տրանսպորտային նյութեր
-առողջապահական և լաբորատոր նյութեր
-կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր
-հատուկ նպատակային այլ նյութեր

3

4234
4241

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում
-շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում
-մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և
պահպանում

2.5

153,0
4231
4232
4233

4822
4823
4861

այլ ծախսեր` այդ թվում
Դասագրքերի փոխհատուցում
Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով /կապիտալ/ ծախսեր
-շենքերի և շինությունների ձեռք բերում
--շենքերի և շինությունների կառուցում
-շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում
-տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում
-վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
-այլ մեքենա սարքավորումների ձեռք բերում
-նախագծա-հետազոտական ծախսեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

Կազմակերպության ղեկավար ՝
Գլխավոր հաշվապահ՝

Հ. Դավթյան

Տ. Պողոսյան

25,0

5111
5112
5113
5121
5122
5129
5134
25988,0

