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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: 
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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, 
համաձայն որոնց՝ ընտանիքի կազմը և փաստացի 
բնակության վայրը որոշվում են գործակալության, 
տեղական ինքնակառավարման մարմնի և սոցիա-
լական աջակցության խորհրդի մեկական ներկա-
յացուցիչներից կազմված խմբի տնային այցելու-
թյամբ, եթե` 
 
 

Սարչապետ գյուղական համայնքի աշխատակազմը 
սերտ փոխհամագործակցության մեջ է Տաշիրի 
սոցիալական ծառայությունների տարածքային 
գործակալության /ՍԾՏԳ/ հետ: 
 

 Աշխատակազմի և Տաշիրի ՍԾՏԳ կից սոցիալական 
աջակցության խորհրդի /ՍԱԽ/ անդամներից կազմված 
աշխատանքային խումբն անհրաժեշտության դեպքում 
կատարել է տնային այցելություններ՝ անապահով 
ընտանիքների սոցիալական վիճակի, ընտանիքի  
կազմի և այլ պայմանների  ուսումնասիրության 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ կետով 
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-

նպատակով կազմը որոշելու համար: 
Կատարված այցերի արդյունքում ընտանիքների 
հաշվառման գործերում համապատասխան անձանց  
դիմաց ամրագրվել են «բացակա» կամ «hարգելի 
բացակա» գրառումները: Ստորև ներկայացվում են 
ընտրանքային օրինակներ 

• ՍԱ 631400 Մարգարիտա Թորոսյանի ընտանիքում 
Անգին, Մհեր, Ագնեսա Բարոյանները ամրագրվել են 
«հարգելի բացակա» /գտնվում են ՌԴ-ում, հիմք` 
քաղաքացու հայտարարությունը/ 

 
 
Նման ընտանիքներ չկան 

 
 
 
 
Նման ընտանիքներ չկան 

 
 
 
 
3) Համատեղ կատարված  տնային  այցելությունների  
արձանագրությունները ստորագրվել են ՍԱԽ-ի  
անդամների  և  ՍԾՏԳ-ի  մասնագետների  կողմից 
• ՍԱ 631202 Շոթա Տոմեյանի ընտանիքում Սպարտակ 

Տոմեյանին ամրագրվել է «բացակա» /գտնվում է ՌԴ-
ում, հաշվառված է այլ համայնքում/ 

• ՍԱ 630453 Սվետլանա Բաղդասարյանի  
ընտանիքում Անտոն Անտոնյանին ամրագրվել է 
«բացակա» /գտնվում է ՌԴ-ում, հաշվառված է այլ 
համայնքում/ 

• ՍԱ 631117 Ռոստոմ Խաչատրյանի ընտանիքում 
Հովիկ Սուրենի, Բավական Պետրոսի, Սուրեն 
Հովիկի, Հովհաննես Սուրենի, Մելինե Սուրենի 
Ամիրյանները ամրագրվել են «հարգելի բացակա» 
/գտնվում է ՌԴ-ում, հիմք` քաղաքացու հայտարարու-
թյունը/ 

 
� Ժորա Սրմաքաշյանի ընտանիքը   առանց 

վարձակալության բնակվում է համայնքից 
բացակայող Հովհաննես Բարսեղյանի տանը  
/հասցեն 9 փող. 1 նրբ. 7 տուն/:  



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: 

� Արշակ Ավետիսյանի ընտանիքն   առանց 
վարձակալության բնակվում է համայնքից 
բացակայող Անուշ Բարսեղյանի տանը  
 /հասցեն 1 փող.  60 տուն/: 

 
 
 
 

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.  
 
 3) տեղեկանք` որպես առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխա հաշվառելու մասին՝ տրված 
խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի 
կողմից:          

 

 

 

 

Նման ընտանիքներ չկան 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նման ընտանիքներ չկան 

 

 

 

 

2014 թվականին Սարչապետ համայնքում  գրանցվել է 
մեկ դեպք: Խնամակալության և հոգաբարձության 
հանձնաժողովի /ԽՀՀ/ միջամտությամբ և 
գյուղապետարանի կողմից 28.08.2014թ. տրված թիվ 
220 տեղեկանքի հիման վրա Արկադի և Ասքանազ 
Էլոյանների ընտանիքը /խնամակալ՝ Փեփրոն 
Սահակյան-տատը/, ընդգրկվել է անապահովության 
գնահատման համակարգում և ստանում է ընտանեկան 
նպաստ: 

     

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 

Նման ընտանիքներ չկան 

 

     



շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի մյուս 
անդամների մասին: 

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: 
 

Հարակից բազաներից ստացված տեղեկատվության 
համադրման արդյունքում, Տաշիրի ՍԾՏԳ-ի կողմից  
հայտնաբերված ընտանիքներին ավել վճարված 
նպաստի  գումարները սահմանված կարգով հետ են 
գանձվել ՀՀ  պետական բյուջե և նշված գումարները 
ՍԱԽ-ի կողմից մարած  համարելու որոշումներ չեն 
կայացվել:  
• ՍԱ 107823 Հովհաննես Մարդոյան – աշխատելու  

փաստը թաքցնելու համար, ետգանձման գումարի 
չափը- 131000 դրամ: 

• ՍԱ  107958 Դավթյան Գևորգ - աշխատելու  փաստը 
թաքցնելու համար, ետգանձման գումարի չափը- 
64500 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 

2014թ. Խնամակալության և հոգաբարձության 
հանձնաժողովի /ԽՀՀ/ կողմից  /10.10.2014թ. 
արձանագրություն թիվ 3/ Արկադի և Ասքանազ 
Էլոյանների համար խնամակալ է ճանաչվել տատը /մոր 
մայրը/՝  Փեփրոն Սահակյանը: 
 
 
 

     

 
 
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 
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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 
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: 

Սարչապետի գյուղապետարանի աշխատակազմը 
սերտ  փոխհամագործակցության մեջ է Լոռու 
մարզպետարանի աշխատակազմի տարբեր 
ստորաբաժանումների հետ: 

 

 

 

Հաշմանդամություն ունեցող անձի /ՀՈՒԱ/ համար 
արտոնյալ պայմաններ կամ քվոտաներ չեն կիրառվել: 
Համայնքից  հաշմանդամություն ունեցող անձինք 
զբաղվածության ծրագրերում չեն ընդգրկվել 
Սարչապետի գյուղապետարանի աշխատակազմում  
աշխատում է հաշմանդամություն ունեցող մեկ անձ՝ 
Ստեփան Խաչոյի Ավետյան- աշխատակազմի I կարգի 
մասնագետ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
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: 

 

Սարչապետ համայնքում առկա հասարակական 
վայրերի մատչելիության ուղղությամբ կատարված 
վերլուծությունՆ ունի հետևյալ պատկերը. 
գյուղապետարանը գործում է համայնքի «Մշակույթի 
տան» շենքի երկրորդ հարկում, շենքի մոտ կառուցված 
է թեքահարթակ, Դպրոցի շենքն ունի թեքահարթակ, 
նոր վերանորոգված մանկապարտեզի համար 
նախատեսվել է թեքահարթակ կառուցել 2015թ.:   
Հայփոստի բաժանմունքի մուտքը մատչելի է: 

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: 

2014թ. Խնամակալության և հոգաբարձության 
հանձնաժողովի /ԽՀՀ/ կողմից  /10.10.2014թ. 
արձանագրություն թիվ 3/ Արկադի և Ասքանազ 
Էլոյանների համար խնամակալ է ճանաչվել տատը /մոր 
մայրը/՝  Փեփրոն Սահակյանը: 
 
Փաստաթղթային փաթեթն ամբողջական է: 

     

 


