
           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Արևաշող համայնք 
 

1. Գործառույթը ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ (այսուհետ՝ ՏԻՄ) համայնքի ղեկավարը 

սոցիալական պաշտպանության բնագավառում իրականացնում է պետության պատվիրակած լիազորություն՝ համայնքի տարածքում կազմա-

կերպելով սոցիալական օգնության ծառայության գործունեությունը («Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդված՝ 

պատվիրակած լիազորության մասով): 
 

     1) Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`  

ա. «Սոցիալական աջակցության մասին» և «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ. 

բ.ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2317-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 5-րդ և  13-րդ կետեր. 

/Լրացվել է՝ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի 7-րդ կետ/ 

գ. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի  N 1864-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի Ձև   N 1. 

դ. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 20-ի N 255-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի Ձև N 1. 

ե. ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի  N 723-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 11-րդ կետ.  

զ. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի  N 894-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն: 
 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 
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1. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմ-

բերի 29-ի N 2317-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) 

հաստատված N1 հավելվածի 5-րդ և 13-րդ կետեր 

/համապատասխանեցված է ՀՀ կառավարության 

2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման 

պահանջներին/, համաձայն որոնց՝ ընտանիքի 

կազմը և փաստացի բնակության վայրը որոշվում 

են գործակալության, տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմնի և սոցիալական աջակցության 

խորհրդի մեկական ներկայացուցիչներից կազմված 

խմբի տնային այցելությամբ, եթե` 

1) Որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ կետով 

Արևաշող համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը 

սերտ փոխհամագործակցության մեջ է Սպիտակի 

սոցիալական ծառայությունների տարածքային 

գործակալության հետ /ՍԾՏԳ/ հետ: 

 

Գործընթացը կազմակերպվել է սահմանված կարգին 

համապատասխան: 

 

Արևաշող համայնքում նման հաշվառում ունեցող 

ընտանիք չկա  

 

 

     



սահմանված տեղեկանքում որպես դիմողի 

ընտանիքի բնակության վայր նշված է երկրաշարժի 

հետևանքով քանդված շինության գտնվելու վայրը: 

 

2) դիմողը ներառված է պետական աջակցու-

թյամբ իրականացվող բնակարանային ապահով-

ման ծրագրում` ոչ իր փաստացի բնակության 

վայրով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ուսումնասիրության արձանագրությունն 

ստորագրվում է տնային այցելությանը մասնակից 

բոլոր պաշտոնատար անձանց կողմից: 

 4) Ընտանիքի բնակարանային պայմանները` այլ 

պայմաններ (վարձակալությամբ կամ առանց դրա 

ընտանիքին չպատկանող բնակելի տարածություն, 

հյուրանոց, առողջարան, հիվանդանոց, զբոսա-

շրջության հանգրվան, մանկապարտեզ, դպրոց, 

նկուղ, ավտոտնակ և այլն): 

 

Պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմնից կամ հյուրա-

նոցի, առողջարանի, հիվանդանոցի, զբոսաշրջու-

թյան հանգրվանի, մանկապարտեզի, դպրոցի 

կառավարման ղեկավար մարմնից: 

 

 

 

 

 

Համայնքում կատարված ուսումնասիրության հիմ-

քով՝ երկրաշարժից տուժել են 656 ընտանիքներ, 

որոնցից՝ 21 ընտանիք ստացել է  դրամական փոխհա-

տուցում, 447 ընտանիքի համար պետության կողմից  

տնաշինական տարբեր ծրագրերով կառուցվել է 

բնակելի տներ, մոտ  140 ընտանիք բնակելի տներ  է 

կառուցել սեփական միջոցներով, 23 ընտանիքի 

տվյալներ չեն համապատասխանում ՀՀ կառավարու-

թյան կողմից սահմանած չափորոշիչներին,  12 

ընտանիքի բնակարանների կառուցումն ընթացքի մեջ 

է՝ «Գլենդել ՀԻԼԶ» հիմնադրամի կողմից, 7 ընտանիք 

բացակայում է, որի պատճառով իրավիճակային 

գնահատում չի տրվել,  իսկ 6 ընտանիք իր իրավունքն է 

վիճարկում դատարանում: 

 

 Տնայցը կատարվել է ՀՀ օրենսդրությանը համապա-

տասխան: 

 

Համայնքում տնակային պայմաններում բնակվում են 

321 ընտանիքներ: Կատարվել է ընտրանքային ուսում-

նասիրություն. 

 

Մուրադյան Մհեր Ժորայի /Արևաշող,  I փող..21 փակ.. 

տնակ 2 /ընտանիքը հաշվառված է համայնքի թիվ 9 

տնտ. գրքի 17 էջ-ի 793 գրառման տակ /6 անձ/: 

Արևաշողի գյուղապետարանից 03.04.2014թ. տրվել է 

թիվ 121 տեղեկանքը: 

 

Մուրադյան Լևոն Սարիբեկի /Արևաշող, I փող. 7-րդ 

նրբ. տնակ 3/ ընտանիքը հաշվառված է համայնքի թիվ 

5 տնտ. գրքի 86-րդ էջի 480 գրառման տակ /3 անձ/: 

Արևաշողի գյուղապետարանից 12.01.2015թ. տրվել է 

թիվ 15 տեղեկանքը: 

Ալավերդյան Ռազմիկ Կառլենի /Արևաշող, 3-րդ փող. 3-

րդ նրբ.,  տնակ 1/ ընտանիքը հաշվառված է համայնքի 

թիվ 1 տնտ. գրքի  16-րդ էջի 15 գրառման տակ /6 անձ/: 

Արևաշողի  գյուղապետարանից 11.09.2014թ. տրվել է 

889 տեղեկանքը: 

Ընտանիքի կազմի վերաբերյալ՝ 



 806520 Հարություն Մացակի Մարտիրոսյան 

Արևաշող 1-ին փ. 63 տուն: Առկա է ամուսնա-

լուծության վկայական ԱԲ017009, տրված Սպիտակի 

ՔԿԱԳ-ից 21.10.2013թ. Քամիլե Բեգլարի Ավագյանի 

հետ: 

 

Միևնույն բնակության վայրում հաշվառված ընտա-

նիքների մասով /առանձին տնտեսություն վարող/՝ 

 ՍԱ 624582 Գագիկ Գրիշայի Խաչիկյան  /Արևաշող, 

8-րդ փող.,  5 տուն/: Սպիտակի ՍԾՏԲ-ին կից գործող 

սոցիալական աջակցության խորհրդի 30.01.2015թ. 

թիվ 01 որոշման 14-րդ կետի համաձայն ընտանիքի 

համար առաջարկվել է լրացնել առանձին սոցիալա-

կան անձնագիր: 

 ՍԱ 930980 Սերոբ Սամվելի Համբարյան /Արևաշող 

10-րդ փող., 4 տուն/: Սպիտակի ՍԾՏԲ-ին կից գործող 

սոցիալական աջակցության խորհրդի 30.10.2014թ. 

թիվ 01 որոշման 24-րդ կետի համաձայն ընտանիքի 

համար առաջարկվել է լրացնել առանձին սոցիալա-

կան անձնագիր: 

Բոլոր տվյալները ամրագրված են: 

2. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմ-

բերի 29-ի  N 1864-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 

հավելվածի Ձև N 1. 

Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը՝ 

 1) տեղեկանք բնակարանային պայմանների մասին 

(աղետի հետևանքով տրամադրված տնակ, ոչ 

հիմնական շինություն)՝ տրված տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի կողմից.      

  

 

 

 

 

 

 

2) 3-րդ և 4-րդ աստիճանի վթարային բնակարանի 

համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-

շինության նախարարության լիազորած մասնագի-

տացված կազմակերպության կամ այդ կազմակեր-

պությունից ստացված համապատասխան եզրակա-

ցության հիմքով տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի կողմից տրված տեղեկանք.  

 

 

 

 

Հարություն Ալբերտի Խաչատրյանը /ՍԱ 196271, 

Արևաշող, 1-ին փող. տնակ 21/ տրվել է տեղեկանք, 

որ երկրաշարժի հետևանքով նրա տունը փլվել է և 

մինչև հիմա բնակվում է տնակում /հիմք՝ Արևաշողի 

գյուղապետարանից տրված 12.11.2013թ. տեղեկանքը/:  

 

 Սանասար Մկրտչի Մագոյան/ՍԱ 196070, Արևաշող, 

1-ին փող. տնակ 168/ տրվել է տեղեկանք, որ 

երկրաշարժի հետևանքով նրա տունը փլվել է և մինչև 

հիմա բնակվում է տնակում /հիմք՝ Արևաշողի գյուղա-

պետարանից տրված 09.09.2014թ. տեղեկանքը/: 

Չկան նման ընտանիքներ 

 

 

 

 

 

 

     



 3) տեղեկանք` որպես առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխա հաշվառելու մասին՝ տրված 

խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի 

կողմից:          

Չկան նման ընտանիքներ  

 

3. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 20-

ի   N 255-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 

Ձև N 1. 

դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերի 

ցանկի 6-րդ կետ՝ 

տեղեկանք տեղական ինքնակառավարման 

մարմնից կամ բազմաբնակարան շենքի 

կառավարման մարմնից զոհված` Մարտական խաչ 

շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի մյուս 

անդամների մասին: 

 

 

Չկան նման ընտանիքներ  

 

     

4. ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 

26-ի  N 723-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 

11-րդ կետ.  

 Սոցիալական աջակցության Խորհուրդը կազմում է 

հանձնաժողով` առնվազն երեք անդամով, որում 

կարող են ներգրավվել ՀՀ մարզպետարանի 

աշխատակազմի, խորհրդի անդամ կազմակերպու-

թյունների, դիմողի փաստացի բնակության վայրի 

տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայա-

ցուցիչներ: 

 

ՀՀ Լոռու մարզպետի 08.01.2014թ. թիվ 1-Ա որոշումով 

ստեղծվել է սոցիալական աջակցության խորհուրդ: 

Խորհրդի կազմում են  մարզպետարանից, համայնքից, 

ՀԿ սեկտորից և կենսաթոշակային և զբաղվածության 

տարածքային կենտրոններից: 

Գործընթացը կազմակերպվում է սահմանված 

կարգին համապատասխան: 

Ընտրանքային ուսումնասիրվել է երկու գործ՝ 

ՍԱ 196528 Ռազմիկ Կառլենի Ալավերդյան, Արևաշող, 

3-րդ փող. 3-րդ նրբ. 1 տուն: Սպիտակի ՍԾՏԲ-ին կից 

գործող սոցիալական աջակցության խորհրդի 

30.12.2014թ. թիվ 10 որոշման համաձայն կազմվել է 

ժամանակացույց հասցված վնասը` 74000 դրամ 

վերականգնելու համար: 

Ետ է գանձվել 15.000 դրամ 

ՍԱ 196130 Վարդանուշ Ենոքի Ասլանյան, Արևաշող, 4-

րդ փող.  40 տուն: Սպիտակի ՍԾՏԲ-ին կից գործող 

սոցիալական աջակցության խորհրդի 30.12.2014թ. թիվ 

10 որոշման համաձայն կազմվել է ժամանակացույց 

հասցված վնասը` 102000 դրամ վերականգնելու 

համար: 

Ետ է գանձվել 15.000 դրամ: 

     

5. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 

1-ի N 894-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավել-

վածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերու-

թյուն. 

 տեղեկանք խնամակալության և հոգաբարձության 

մարմնից` որպես առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխա հաշվառվելու մասին 

 

 

 

 

Չկան նման ընտանիքներ  

     



 

2. Գործառույթը ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ hամայնքի ղեկավարը ապահովում է 

համայնքի բնակիչների իրազեկման և մասնակցության միջոցառումների կազմակերպումն ու անցկացումը բնակիչներին մատչելի և հարմար 

վայրերում, ինչպես նաև ստեղծում է համապատասխան անհրաժեշտ պայմաններ՝ այդ միջոցառումներին մասնակցելու ցանկություն հայտնած 

համայնքի հաշմանդամների և սակավաշարժուն խմբերի համար (33.1-րդ հոդվածի  2-րդ կետ),  համայնքի ղեկավարը սահմանում է խնամակալու-

թյուն, հոգաբարձություն, իրականացնում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին օրենքով վերապահված այլ լիազորություններ 

((33.1-րդ հոդվածի  21-րդ կետ), hամայնքի ղեկավարն աշխատանքի և սոցիալական ծառայության բնագավառում իրականացնում է պետության 

պատվիրակած հետևյալ լիազորությունը` միջոցներ է ձեռնարկում հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած ընտանիքների, սոցիալապես 

անապահով այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ (43-րդ հոդվածի 2-րդ կետ): 
  Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`        

1) «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ և 21-րդ հոդվածներ. 

2) ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի  N 1874-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 6.2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ: 

 
Դրույթների անվանումը Պահպանված է Թերի է 

պահ-

պան-

ված 

Պահ

պան

ված 

չէ 

Հայտ

նաբե

րված 

խախ

տում

ները 

Առաջար

կություն

ներ 

հսկո-

ղության 

ընթաց-

քում 

հայտնա

բերված 

խախ-

տումնե-

րի վե-

րացման 

վերա-

բերյալ 

Հայտնա

բերված 

խախ-

տումնե-

րը վե-

րացնե-

լու նպա-

տակով 

սահման

ված 

ժամկետ

ները 

1.«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշման-

դամների սոցիալական պաշտպանության մասին» 

ՀՀ օրենքի՝ (այսուհետ՝ օրենք) 18-րդ հոդվածի 

պետական կառավարման և տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների կողմից հաշմանդամի 

աշխատանքային զբաղվածության երաշխիքներն 

ապահովվում են՝ 

1) հաշմանդամների աշխատուժն օգտագործող 

կազմակերպությունների, հիմնարկների, ինչպես 

նաև հաշմանդամների հասարակական կազմա-

կերպությունների նկատմամբ արտոնյալ ֆինան-

սատնտեսական քաղաքականության իրականաց-

մամբ. 

2) կազմակերպություններում  հաշմանդամներին 

Արևաշող համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը 

սերտ փոխհամագործակցության մեջ է Լոռու մարզ-

պետարանի աշխատակազմի տարբեր ստորաբա-

ժումների և Սպիտակի զբաղվածության 

տարածքային կենտրոնի հետ: 

 

 

Հաշմանդամություն ունեցող անձի /ՀՈՒԱ/ համար 

արտոնյալ պայմաններ կամ քվոտաներ չեն կիրառվել:  

 

 

 

 

 

     



աշխատանքի ընդունելու համար քվոտաների 

և հաշմանդամների համար՝ օրենսդրությամբ 

սահմանված միջոցառումների իրականացմամբ. 

3) հաշմանդամներին առավել համապատաս-

խանող մասնագիտություններով աշխատանքային 

տեղերի վերապահմամբ. 

4) հաշմանդամների համար լրացուցիչ աշխատա-

տեղերի ստեղծման խրախուսմամբ. 

5) հաշմանդամին աշխատանքի տեղավորելու 

դեպքում գործատուին հաշմանդամին վճարվող 

աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցմամբ: 

 

2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի Հանրապե-

տության պետական իշխանության և կառավարման 

մարմինները, Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում գործող բոլոր կարգի գործատուները 

հաշմանդամների համար ապահովում են սոցիա-

լական ենթակառուցվածքի օբյեկտների, բնակելի, 

հասարակական, արտադրական շենքերի և 

կառույցների մատչելիության, հասարակական 

տրանսպորտից և տրանսպորտային հաղորդակ-

ցության, կապի և տեղեկատվության միջոցներից, 

հանգստի և ժամանցի վայրերից անարգել կերպով 

օգտվելու պայմանների ստեղծումը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կառուցվում է նոր  համայնքային կենտրոն: 

  

 

3. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմ-

բերի 7-ի N 1874-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 

հավելվածի 6.2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ` 

խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի 

որոշման պատճենը` տվյալ անձի նկատմամբ խնա-

մակալություն (պատրոնաժ) սահմանելու մասին: 

Ընտրանքային ուսումնասիրվել է երկու գործ՝ 

 Արևաշող համայնքի ղեկավարի 07.02.2013թ. թիվ 10-

Ա որոշմամբ խնամակալություն է նշանակվել Ղազար 

Մագոյանի /ծնվ. 26.01.1999թ./, Օլեգ Մագոյանի /ծնվ. 

16.07.2005թ./ և Հրանուշ Մագոյանի /ծնվ. 

09.10.1996թ./. նկատմամբ՝ հիմք ընդունելով 

համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության 

հանձնաժողովի 22.01.2013թ. թիվ 1 նիստի դրական 

եզրակացությունը: 

Փաստաթղթային փաթեթն ամբողջական է: 

 Արևաշող համայնքի ղեկավարի 13.01.2013թ. թիվ 5-Ա 

որոշմամբ հոգաբարձություն է նշանակվել Նատո 

Պապիկյանի /ծնվ. 31.01.1995թ./ նկատմամբ՝ հիմք 

ընդունելով համայնքի խնամակալության և 

հոգաբարձության հանձնաժողովի 04.02.2013թ. թիվ 

3 նիստի դրական եզրակացությունը: 

Փաստաթղթային փաթեթն ամբողջական է: 

     

 

 


