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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ 

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՄԱՎՈՐ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ 

 

I.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն չափորոշիչներով սահմանվում են Ստեփանավան համայնքում (այսուհետ` համայնք) 

սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրների լուծման հետ կապված 

հիմնադրույթները և կարգավորումները, մասնավորապես՝ սոցիալապե անապահով 

ընտանիքներին սոցիալական աջակցություն (այսուհետ՝ աջակցություն) ցուցաբերելու 

կարգավորումները, աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացն ապահովելու համար համայնքի 

ղեկավարի կողմից մշտական գործող հանձնաժողով ստեղծելու պայմանները և գործունեության 

ընթացակարգը, աջակցություն ստանալու համար դիմած անձի (ընտանիքի) կարիքների 

գնահատման չափորոշիչները և դրանց համապատասխան միավորները, ընտանիքի կարիքների 

գնահատման թերթիկի ձևը և սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին դիմումի ձևը: 

  

 2. Ստեփանավան համայնքի ղեկավարը ստեղծում է համայնքում սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացն ապահովող մշտական 

հանձնաժողով (այսուհետ` հանձնաժողով):  

3. Հանձնաժողովում ընդգրկվում են` 

     1) համայնքի ավագանու մինչև երեք անդամ,  

     2)համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններից (առկայության դեպքում)  մինչև 

երկու անդամ, 

    3) սոցիալական աշխատող (հաստիքի առկայության դեպքում),   

    4) համայնքապետարանի աշխատակազմից մինչև երեք աշխատող 

(այն համայնքներում որտեղ առկա չեն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ և 

(կամ) սոցիալական աշխատողի հաստիք, ապա համայնքապետարանի աշխատակազմից մինչև 5 

անդամ):  

 4. Հանձնաժողովում կարող են ընդգրկվել այդպիսի ցանկություն հայտնած՝ համայնքի բնակիչ 

հանդիսացող շահագրգիռ քաղաքացիական հասարակության մինչև հինգ ներկայացուցիչներ: 

5. Հանձնաժողովի ձևավորման մասին հայտարարությունը՝ համայնքապետարանի 

աշխատակազմի քարտուղարի կողմից տեղադրվում է համայնքի պաշտոնական կայքում և 

փակցվում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու նստավայրում։  

 6. Սույն կարգի 5-րդ կետով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 10 օրվա 

ընթացքում հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու ցանկություն ունեցող քաղաքացիական 

հասարակության ներկայացուցիչները կարող են դիմել համայնքապետարանի աշխատակազմ։  

 7. Սույն կարգի 6-րդ կետում նշված  ժամկետը բաց թողնելուց հետո, ստացված դիմումները 

համայնքապետարանի կողմից ենթակա չեն ընդունման և քննարկման։ 

8. Համայնքի ղեկավարը հանձնաժողովի կազմից նշանակում է նախագահ, նախագահի տեղակալ 

և քարտուղար: Նախագահի տեղակալը փոխարինում է նախագահին՝ նրա բացակայության 

ժամանակ։  

9. Հանձնաժողովի նախագահը նշանակվում է ռոտացիոն կարգով՝ նշանակվելու պահից մեկ 

տարի ժամկետով։ 

10. Հանձնաժողովի քարտուղար է նշանակվում համայնքի սոցիալական աշխատողը (հաստիքի 



 առկայության դեպքում)։ 

11. Հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է սույն չափորոշիչներով սահմանված 

ընթացակարգերին համապատասխան: 

 12. Հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպվում են քննարկումների միջոցով, որոնց 

արդյունքում կայացվում են իրավիճակային լուծումներ պահանջող որոշումներ և կազմվում 

եզրակացություններ։  

13. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցները և համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների (առկայության դեպքում) տնօրենները՝ անհրաժեշտության դեպքում, 

յուրաքանչյուրն իր գործառույթների շրջանակներում, պարտավոր են աջակցել հանձնաժողովի 

աշխատանքներին։ 

  

II. ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 

14. Աջակցությունից օգտվելու նպատակով համայնքի ղեկավարին կարող են դիմել.  

     1) համայնքի բնակիչները,  

     2)համայնքում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունները, 

     3) շահագրգիռ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։  

15.Դիմումը (Տե՛ս Ձև 2-ում) ներկայացվում է համայնքապետարանի աշխատակազմի 

աշխատակցին անձամբ կամ լիազորված անձի միջոցով (լիազորագիրը կցվում է դիմումին): 

 16. Էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացված դիմումը հնարավոր է ուղարկել նաև 

համայնքապետարանի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Դիմումի հետ 

ներկայացվում են ծառայության տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (տես՝ 

Ծառայության տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր բաժինը)՝ 

համայնքապետարանի պաշտոնական կայքի միջոցով։ 

  17. Դիմումին կամ գրությանը կցվում են սոցիալական վիճակը հավաստող հետևյալ 

փաստաթղթերը. 

          1) դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը 

          2) դիմումատուի սոցիալական քարտի կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ 

հատկացնելու մասին տեղեկանքի բնօրինակը 

          3)տեղեկանք դիմումատուի բնակության վայրից` ընտանիքի կազմի մասին 

(անհրաժեշտության դեպքում). 

         4) բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշումը, որը փաստում է 1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ 

խմբի հաշմանդամության վերաբերյալ կամ հաշմանդամության վկայականը 

        5)բժշկական հաստատությունից տեղեկանք հիվանդության մասին կամ քաղվածք 

ամբուլատոր քարտից (առկայության դեպքում). 

        6) սոցիալական անապահով վիճակը հիմնավորող փաստաթուղթը՝ տրված սոցիալական 

աջակցության տարածքային գործակալության կողմից (անհրաժեշտության դեպքում) 

           7) կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվելու հանգամանքը հավաստող փաստերը 

հիմնավորող փաստաթղթեր (դժբախտ պատահար, ընտանիքի անդամի կորուստ, բնական կամ 

տեխնոծին աղետի պատճառած վնաս և այլ) 

           8) էլեկտրոնային եղանակով դիմում ներկայացնելու դեպքում՝ դիմումին կամ գրության 

կցվում են սույն մասում ներկայացված փաստաթղթերի սքանավորված տարբերակները։ 

  18. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցը ներկայացված փաստաթղթերի 

բնօրինակները պատճենահանում է, դրանց վրա կատարում է գրառում բնօրինակների հետ 

համապատասխանության մասին և փաստաթղթերի բնօրինակները վերադարձնում է 

դիմումատուին: Սույն մասը չի տարածվում էլեկտրոնային կարգով ներկայացված դիմումների 

վրա։ 

 Անհրաժեշտության դեպքում վերցվում են փաստաթղթերի բնօրինակները։ 

 19. Փաստաթղթերի փաթեթը համայնքապետարանի համապատասխան աշխատակցի կողմից 

հանձնվում է սոցիալական աջակցության հարցերը քննարկող հանձնաժողովին։  



20.Դիմումները կամ գրությունները՝ ստանալուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում, հանձնաժողովի 

քարտուղարը դրանք ներկայացնում է հանձնաժողովի նախնական քննարկմանը։ 

21. Նախնական քննարկման արդյունքում յուրաքանչյուր դիմումին կամ գրությանը  տրվում է 

համապատասխան ընթացք (անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում, տունայցի 

կատարում, ընտանիքի կարիքների գնահատում, դիմողի հետ անհատական հանդիպում, դիմումի 

գրավոր պատասխանի տրամադրում)։  

22. Հանձնաժողովը իրականացնում է հետազոտություն (տնային այցելություն) և կազմում 

դիմումատուի սոցիալական կարիքների գնահատման ակտ: 

 23. Հրավիրվում է հանձնաժողովի նիստ, որին կարող է մասնակցել դիմումատուն: 

 24. Հանձնաժողովի տված եզրակացության հիման վրա համայնքի ղեկավարի կողմից կայացվում 

է սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին որոշում կամ գրավոր մերժվում է 

սոցիալական աջակցության ծառայության տրամադրումը։ 

 25. Համայնքում սոցիալական աջակցության տրամադրման յուրաքանչյուր գործընթաց 

կազմակերպվում և իրականացվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված վարչական վարույթի 

շրջանակներում։  

26. Սոցիալական աջակցություն ստանալու վերաբերյալ դիմումները քննարկվում և դրանց 

վերաբերյալ որոշումները ընդունվում են 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

 

III. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

27. Տունայց կատարելու նպատակով հանձնաժողովը ձևավորում է աշխատանքային խումբ և 

կազմում ժամանակացույց, որից հետո իրականացվում է դիմումատուի ընտանիքի կյանքի 

պայմանների ուսումնասիրություն:  

28.Աշխատանքային խումբը այցելում է դիմողի ընտանիք, կատարում ընտանիքի կարիքների 

գնահատում և լրացնում գնահատման թերթիկը (Տե՛ս Ձև 1):  

29. Անհրաժեշտության դեպքում կարող է իրականացվել կրկնակի այցելություն։  

30. Ուսումնասիրության ժամանակ մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու 

անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում հանձնաժողովը կարող է հրավիրել 

համապատասխան մասնագետների (բժիշկ, հոգեբան և այլն)։  

31. Ընտանիքի գնահատման թերթիկը՝ տունայց կատարելու օրվանից եռօրյա ժամկետում, 

աշխատանքային խմբի կողմից ներկայացվում է հանձնաժողովի քարտուղարին:  

32. Ներկայացված գնահատման թերթիկները քննարկվում են հանձնաժողովի նիստում:  

33. Քննարկման արդյունքներով հանձնաժողովը կազմում է եզրակացություն, որը ստորագրում են 

հանձնաժողովի անդամները։  

34.Հանձնաժողովի նախագահը եզրակացությունը ներկայացնում է համայնքի ղեկավարին՝ 

աջակցություն ցուցաբերելու վերջնական որոշում կայացնելու համար։  

35. Համայնքի ղեկավարը որոշումը կայացնում է եզրակացությունը ստանալու օրվանից երկօրյա 

ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան դիմումը ստանալու օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում։ 

36. Հրատապ լուծում պահանջող և անհապաղ աջակցության անհրաժեշտության վերաբերյալ 

դիմումների քննարկումն իրականացվում է արագացված ընթացակարգով՝ սոցիալական 

աշխատողի (սոցիալական աշխատողի հաստիքի բացակայության դեպքում՝ սոցիալական 

աջակցության վերաբերյալ գործը վարող համապատասխան համայնքային ծառայողի) հատուկ 

եզրակացության հիման վրա, հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ, համայնքի ղեկավարի 

անմիջական հսկողությամբ և անհապաղ որոշումների կայացման միջոցով։  

 

IV. ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 

 

37.Ընտանիքի կարիքների գնահատումը կատարվում է միավորային համակարգով՝ ելնելով 

հետևյալ չափորոշիչներից.  



     1)  նպաստառո ւընտանիք - 1 միավոր,  

     2)  միայնակ մայր - 1 միավոր,  

     3)  ամուսնալուծված ծնողի խնամքին գտնվող երեխա - 1 միավոր,  

     4)  բազմազավակ (չորս և ավելի երեխա ունեցող) ընտանիք - 1 միավոր,  

     5) պարտադիր ժամկետային զինծառայող ունեցող ընտանիք (յուրաքանչյուրին)- 2 միավոր

 (1 միավոր՝ պոտենցիալ ֆինանսական աղբյուրի բացակայություն, 1 միավոր՝ 

հոգեբանական իրավիճակ),   

     6) 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող և (կամ)  հաշմանդամ երեխա ունեցող 

ընտանիք (յուրաքանչյուրին)-2 միավոր (1 միավոր՝ ֆինանսական բեռ, 1 միավոր՝ հոգեբանական 

իրավիճակ),  

     7) վարձով կամ  ոչ հիմնական շինությունում կամ 3-րդ կամ 4-րդ կարգի վթարային ճանաչված 

շենքում բնակվող ընտանիք-3 միավոր (1 միավոր՝ ֆինանսական բեռ, 1 միավոր՝ անհրաժեշտ 

գույքի բացակայություն, 1 միավոր՝հոգեբանական իրավիճակ),  

     8) արտակարգ իրավիճակից (բնական, տեխնածին աղետ) տուժած ընտանիք - 3 միավոր (1 

միավոր՝ ֆինանսական բեռ, 1 միավոր՝ անհրաժեշտ գույքի բացակայություն, 1 միավոր՝ 

հոգեբանական իրավիճակ),  

     9) դիմելու օրվան նախորդող երեք ամսվա ընթացքում ընտանիքի անդամի մահվան դեպք- 2 

միավոր (1 միավոր՝ֆինանսական բեռ, 1 միավոր՝ հոգեբանական իրավիճակ),  

     10) հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհված (անհետ կորած) կամ հաշմանդամություն 

ստացած անձի ընտանիք - 2 միավոր (1 միավոր՝ ֆինանսական բեռ, 1 միավոր՝ հոգեբանական 

իրավիճակ),  

     11) միայնակ չաշխատող թոշակառու - 2 միավոր (1 միավոր՝ ֆինանսական բեռ, 1 

միավոր՝հոգեբանական իրավիճակ),  

     12) միակողմանի ծնողազուրկ երեխա ունեցող ընտանիք-1 միավոր. 

     13) հղի կին ունեցող ընտանիք- 1 միավոր 

     14) անբարենպաստ այլ պայմաններ – 1-ից 5 միավոր (հիմնավորվում է լրացուցիչ 

տեղեկատվությամբ և մասնագետի դիտարկումներով)։  

38. Աջակցությունը ցուցաբերվում է նվազագույն 5 միավոր ստանալու դեպքում:  

39. Սույն չափորոշիչների իմաստով ընտանիք է համարվում միևնույն հասցեում մշտապես 

բնակվող, համատեղ տնտեսություն վարող անձանց խումբը, ինչպես նաև՝ միայնակ ապրող 

անձը։ 

  

V. ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՓԱԹԵԹԸ 

 

40. Աջակցություն տրամադրելու փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթում ներառվում են 

հետևյալ փաստաթղթերը՝  

     1) դիմումը կամ գրությունը.  

     2) դիմողի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթերի 

պատճենները. 

     3) ընտանիքի և (կամ)  նրա անդամի սոցիալական կարգավիճակը հավաստող անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի պատճենները.  

     4) ընտանիքի կարիքների գնահատման թերթիկը (ձև1) –լրացվում և ստորագրվում է 

հանձնաժողովի տունայց կատարած անդամների կողմից.  

     5) հանձնաժողովի եզրակացությունը.  

     6)սոցիալական աշխատողի կամ գործը վարող համայքային ծառայողի հատուկ 

եզրակացությունը. 

     7) աջակցություն ցուցաբերելու մասին համայնքի ղեկավարի որոշումը.  

    8) աջակցությունը դիմողին տրամադրելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ։  

41. Հանձնաժողովի քարտուղարը յուրաքանչյուր դեպքի համար կազմում է առանձին գործ 



(սոցիալական գործ) և ապահովում փաստաթղթերի փաթեթի ամբողջականությունը և 

պահպանվածությունը:  

42. Գործերը համարակալվում են արաբական թվերով։ Գործերի համարակալումը յուրաքանչյուր 

տարի վերսկսվում է։ Ավարտված գործի էջերը համարակալվում են, գործերը կարվում են և 

կնքվում համայնքի աշխատակազմի կնիքով։ 

43. Համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից վարած սոցիալական աջակցության 

վերաբերյալ գործերը պահպանվում են նաև Էլեկտրոնային եղանակով՝ հաշվառման կրիչների 

միջոցով։ 
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hudujuph ршгLuрu]hh  qpnuujqnL u`uрudрш( qu\Щщ  punu 11 (muuuLГtlLі)  !пlіuguб

бuпtlш:

СШuu]hРh uuШqШuЩЬll.

hlLd
qllhqППJ uu uПtГЬu
UрI1uhudJ uh cpuhum

Ll,lг аhuщuh



UпцuhuJ uu сuuщч
q`пhqппJuu ullm Ф.
UullmhщuJ utl cLluJ uu
huulhllJ uu uhп12
пuuшuь Lunh
quqhhJulu u-u
UullqunJ uu ulluш
qluul] utl Uppnln
ЧhlіuЧпu] uЬ S2пu
f\ulLIluuuпJ uu uhL2
qluulhhJ uu unutlu
quupJ uu ulltгtlu
ъuquпJ uu UJ nLqutlhu
U`ullu`hщuJ uh Uгull-Lh
QпLLhuu] шu updtlu
сшuпрJuu ч.uuп

сuUгцз\гf!I` q`ЬЧЦЧuf`



СuЗuUSuЪГі СuЪf`uqЬSПh0`ЗuЪ
USьФuъuтщU сuUuз\Jвh uЧuq`uЪI`

<uljШuulultlh  <ШtlГ|ШЩЬmПLВjШu  LmПL l[ШГlqJ1

UmЬфшtіuіі|шu hШшіtіе, huіugtl` Unu Uшпqujшh 1,   hЬпшЩпu` (0256) 2-22-3З, tL.  фпuut    stерапаvап.lогi@mtа.gоv.аm

п г п с пг` Lг
«08» ЩЬmпuuпh 2022 рЩіuuh N 09-u

UstФuЪuЧuЪСuU`u3ЪВПuЧ.uСШЪm1З.12.2013О`.В`Щ54-ЪПr`ПСU`ШU`ЬQ
ФпФmJпI`о`зпI`-U tlusuf`ьіпh UгuUI`ъ

ГlЬuuuulluЬLПu  «SЪПuЩ  hhРЬuuuПuuuРф  L[uuЩ»  Сu]uumuuh  СuuРuulЬmLР]uu

опthівh18-mhщuuhЦhЩр|±hщііuЬіпuUuЬфuuuuuhhuuu]uрhuuuquhm1З.12.2013р.рhu54

Ъ щп2пLф, huL(uіuрh I\tiuuuuпh umu2uрumр]пLuв u hu2uh uпuЬіпu, пр hщЬрh uuіuuuuu]hu

u2uuuuпLр]uu  фпфЩm   duL[uЩ  uluuL  t  u2uЬL  2.7  hu  u  З.7   hu  q]щuuumЬuuuuu

uuіuu`uuuіhh u2uuuuпLР]uu hпI\Щh qщЬшuuЩ u2uЬuuпLр]пLuр   UmЩuuuШ huuuіuрh

uuuquщ  "л"2"ZZ,t.

1.   1З.12.2013р.N 54-Ъ ппп2uuh 2-m uЩ hЩЩпШ u2uub 3.7 hu hmmhunph qппЬuпuuuuh

u2ШuuuПLРіПLun фПЩuПhЩ uЩmuЦШ]Рh,  huu  2.7 hu ulіПmuЦu]П|іg  1.881 hu-П  5-ш uupqh

uuрtilulhщh,0.8,9hu2-muuрqhhmuhuррh:
2.    СС LLuшuuіЬmh 2009р.-h цtiumЫрЬрh 22-h N 1064-u прп2uuuр uu`ЬILЩud Щ2qhпuu\ЬЩuШ

huьаuudпI\пщ « іпппL uupqh Uu`щuuuuuu рulLuрu]щ huuu]ьрh qLluuunn humuuuqbh

фпфпфLр]uuu u Lщ puuh humuuШtрР muрuфuЬрh qпuhuuппШ uuГuuфh LlЩuрЬшuL
u\Рuuб muuuu ЬqрuuugпLр]uu m2 hШр цЩLuЬL um]u прп2duu 1-Щ uЬuппu u2uud hnmh

ьulumulluJhuuqпрбumuuuuuh2uuuuпlр,пluр:

3.   UпL]u прп2пLф nLdh m2 t mnLu uіu2muuЩ hРuЩЩuuШ Opuuu hu2пm оРuuuhg:

`utluJhрh uuuquuhhь,1.

hu
qllhqщJuu uпm,
umu,huuJuh cpuhum
UnuuhuJutl сuuщu
сLрI1qпрJuьuрmф.

Фьu аьпbuluh



LгuрuhщuJuu сUuJuL1
huщhllJ uu uuп12
пuшuu Lum
quqшJuu uund
U`uпquпJ utl uпuщ
q\uuu ut, uppnlp
чI`I1uчпuJuu Stnu
f}uщIluuuпJuu uhпL2
4\uulhhJ uь ullm
ФuLlрJuu upm
ъuquрJuь UJ пLquьuu
U`ullmhlmuJ uu Uгuр-lu
ShLlhuLuuu ulluш
cuunpJ uu ч.uuп



сuзuUSuъгі сuъfіuqьSпI`о`зuъ
USЬФuЪЦЧuЪ СuТJ`uЗ\JВГ` uЧuq`uЪГ1

<ШJШuulШtlГ|  <ШtlПШЧЬlППLРjШtl  LПППL uШГ`qh

UuіЩшtlші|шtl hшuшіtіQ,  hшugЬ` Unu Uшг`quішtі 1,   hЬпшГuпu` (0256) 2-22-33, tL.  іtіпuu.`    stерапаvап.Iогi@mtа.gоv.аm

П г п с nh Uг
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сuU`uзъfщ8гіъ UьФuчuъпI`Iа`зпhъ сuъfLI`Uu8пт uf`пSuчuзf`ьf` е ьч
IUпSсul+Rъьfі е чufіацчul`пhlа`зuъ muчпhі,впч` SfіuU`uгLfіьLпI` тгuUгіъ

J\ЩuuulіuhlЩ СС hЩu]hh ОllШuqllРПu,  «ShПuuuu hhРuullumuuuПuuu t{uuhh»

СС опhtірh 18-ргі hщЦuбh 21-гщ ЦhпЩ, СС ЧuпuЦu|mір]uh 28.10.2010 puuuuuh рhЦ 1477-h

пгm2uшLlр  huuLпumuшЬ  uuрqпu,  hLu2`Ш  uПtіЬLПu  huL[uJhРh  ПtiuuuuПh  uhРuuJugПuб

uпu2шрuпLр]пLЬч  Uu`ЬдuuuuuіЬ huL[ujuрh uіLuquіu|і  лрл2лZЛГ.

і.    SuL huLfuаu]tіпLрjпLu Uu`ьфuuuuuu huL[u]uрh LіuшuLіuh uuшuuuьlmLu qLпщщ

huuu]uрu]hh uЩuuuuпLlа]mh hutщhuшgщ uрпmuuujрЬш u |umпhulірuЬm`- СС

uuіпuuu|mіріuu  28.10.2010  рuulіuuh  рШ  1477-Ъ  прп2uuuр  uuШuЩuб  uuрqЩ

Щh!u   Ь|1ЬР   mulllh   du`Illhmu   uПutlg   u|1gПl]Рh   huuu]uРh   ПЬuuuullh   uПIl`fhg

huі[uіjhрh    uгіпu`    оqmuqпрЬщ.htщh    u    |uпuhuпр    оquuqщбпфЬрh        hЬ`п

uluJ uuuuqllьрh щрhlmu :

2.    ulmmuuu]|іЬрhg   u   hіпmhulірhЬфg    оqu`Щm   LLdulіh   iuфр   uuЫuutiL   uіLl]uL

ulmu`uuu]рh uud |uпu`huпрh muu qmЩпIL hщuuuuh hпIіh hulЩh IшпL]рщuфhh

huuшuul,:

сuuuJьрh uцuquuhhьI1.

чпгlLf

q.I1hqщJ uh uпLfш
uppuhudJ uu сI1uhum
UnuuhuJuu сuuщu '

qLы аhhulu,h



q`I1hqпрJutl uпuьh Ф.
U`uпuhрпuJuu ctluJ uu
г`uulllllJ utl uhl2
q\uuuuu Luhu
quqщJuh uumu
UunqupJ uu ullhщ
4luuu uh ullpnln
ЧhрuЧпu) utі 52пh
рuгlIluuuпJ uu uhm2
пuulщJutl ullmh
fLшuр] uh uпuьu

ъuquпJ d UJ nLquuuu
U`uрmhрпuJuь Uuп-Lь
QпLLhulu)uu upm
cuunpJuu чшh

сuU`uз\,вгі гіьчuч`uр



сuзuUSцъг` сцъf`uqьSпhФзuъ
USЬФuЪuЧuЪ СuUuЗ1jВГі uЧ.uq`uЪГі

<шjшumшtіh <uіhпшщЬuпп"шtl LnnnL uшпqt`
UіпЬіhіuuшЦшtі hujuіujtlр.  hшugЬ`  Unu  Uшпquішtl  1,   hЬпшГuпu`  (0256) 2-22-33,  tL.  Щпum`    stерапаvап.|оh@mtа.gоv.аm

п г п с nh U.
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СuЗuUSuЪh СuЪf`uПlЬSПI`ФЗuЪ LПППh U`uf`RГі USЬФuЪuЧuЪ СuU`uЗ\гf2I`
rlЬЧuЧuflП 2б.Об.2020 0`Ч`uЧuЪI` ФГ`Ч. 29-u ПflПСПhu`е ПI`d`е ЧПfl8mtг 2сuЪuQЬLПh

UгцUI1ъ

гіtluuііulщtlіпu     «Ъпlіuuu`Н     hпuіluuuu     uumhnh     uuuhh»     Сu]uumшuh

СuulіuuіЬu`ПLР]uЬ ОlіЬuВh 37-lіГі hШіuuЬh u Сu]uumutіh СuulіuЩhПLР]utі nuu`utіtIuuu

оlіЬ1іuqррh  109-m  hщuuбh  2-m  uuuh  2-|щ  uіulірtllmР)uu  щuhuu2Пu   Uu`ЬЩШtіЩuu

hulluJuph uuuquull  "„"2"1и+.

1.   ПLdt± uП|іglіuЬ duuЩЬL Сu]Шumuuh Сuulіuu|ЬіППLРjuu LПmL L(uРqд Uu`Ьфuuuфlh

hut{u]tірh uіluquum  26.06.2020 рЦuЦLuuh рН 29-u п|іП2П"В:

2.  Сu]uumuuh      СutіпuuіhппLрjuu     LnnnL     L(ulіqh     ULпЩuuuLLuu     huuujhвh

щhuLtuuuLпLріuu  u  hпquрuпаmріuh  uщ`піщ  mg  huuаuudщmШ  tmn  uuqі[D
uuШuuЬLUuіЩuuuіluu hudu]hВh ПЬuuuu|іh ПIm2L(udР:

3.  Uпф прп2пLm nLdh `1Ь2 t L(muпLu uіu2umhuLіф hlіuЩulіuLіLIф оlіuuh hu2пmпIL

орцuuhg:

сul[uJuрh uuuquuшьр.

чпгlu®

qрIlqпI1J uu ullm
uрI1uhuLfJ uu сI1uhuu\
UnuuhuJ uu сuuщч
сhllhqщJuu ullmh Ф.  '

гLы ahhuluh



/гuuimп]uщuuLu:L:duJuu
пuuшuu Lunh
quqhьJuu uumL[
UunqupJ utl uрuш
qluuu uu unpnlp
чhрuuпuJ uu Qhu
f}ulLIluuullJ uh uum2
qluulhuJ uu upm
fъuuрJuu uпшu
ъuquпJ uh UJ пLquьuu
UupmhpnuJ utl UullLnnLu
QпLLhuu] ulu upLm
cullnpJ utl LLuun

сuU`uз\,вгі q`ьчuчш` q.fll`сmгLзuъ



сuзuUSuъh сuъfіuqьSпhю`зuъ
USЬФuЪuЧuЪ СutJ`uЗ\7Вh uЧuq`uЪh

<шjшuілшtіh <u-tlпшщЬumLрjшtl  LnnnL uшгіqt`
UmtiіhшtlшЦшtі hшt]шjtір,  hшugЬ`  Unu  Uшгіqujіutі 1,   hЬпшГuпu`  (0256) 2-22-З3,  tі.  Щпuu``    Stерапаvап.lогi@mtа.gоv.аm

п г п с nh U.
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USьФuъuчuъ сutгuз\]егі uчuq`uъпh ьf`чf`пf`q` ъUSuс;f`5щъh ы`tlf`пf"L ъгіUSI`
q`пhu`ufіUщъ огіе UuсUгuъьLпh U`uUгіъ

Jl`ЩЩuРЩПЦ       «SЬILuL|uu       ШРuuuuПuuulluuu       L(uuhu»       Сu]uumuuh

СuuРuuіЬu`пLріuu   о|іthірh   62-]щ   LL   б4-lщ   hщuuЬutlщu      UmЩіuuuh   hudu]ЬQh

uuuquuh  "„"2„Zrt.

1.   ULпЬфuuuЩі   huuu]uрh   uuuqu`uпL   Ьрuгmрц   uumu2lі2uuh   ЬРulmГlГl   uhuulh

qпіuulіuuu о|і uuШuhЬі  о3/ОЗ/2022р., duuE  14 : 00 -hu:

cuduJuph uuuquuщьр.

LIщd
q.IlhqпI1J uh uрuьh
upnuhudJ utl сI1uhuu`
UгпuuhuJ uh сuuщч
qllhqnnJutl unm Ф.
UulluhnnuJ uu CLluJ uu
I`uщhрJ uu uhl2
qluul]uh Lunu
q.uqhhJ uu uuhL[
UullqunJ uu uрщu
quul] utl ullpnLp
чhрuuпuJ utl Qnu

гьы аььuluh



рuщIluuuр] uh uhL2
4luщhьJ uu ullm
quLlр]uh uрdьh
ъuquпJ uh U] nLqutlhu
UupulhnnuJ ulu Uull-lh
QпLLhuцJ uu ullm
cuunpJ uu LI.uh

СuU`uЗ\гJ2h ГlЬЧuЧuf` ZZ-If`U`ьъ сLрI`q`пг`зuъ


