
Հավելված 
                                             ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 5-ի N 7 -Ն 

                                             և  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 26 -ի N 173-Ն համատեղ հրամանի 

 
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶՊԵՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

 

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, 
համաձայն որոնց՝ ընտանիքի կազմը և փաստացի 
բնակության վայրը որոշվում են գործակալության, 
տեղական ինքնակառավարման մարմնի և սոցիա-
լական աջակցության խորհրդի մեկական ներկա-

Սարամեջ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը 
սերտ փոխհամագործակցության մեջ է Սպիտակի 

սոցիալական ծառայությունների տարածքային 
գործակալության հետ բաժնի /ՍԾՏԳ/ հետ: 

 
Գործընթացը կազմակերպվել է սահմանված կարգին 
համապատասխան: 

     



յացուցիչներից կազմված խմբի տնային այցելու-
թյամբ, եթե` 

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-
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: 
 

 
 

Սարամեջ համայնքում նման հաշվառում ունեցող 
ընտանիք չկա  

 
 
 
Համայնքում կատարված ուսումնասիրության հիմ-
քով՝ երկրաշարժից տուժել են 262 ընտանիքներ, 
որոնցից՝ 6 ընտանիք ստացել է  դրամական փոխհա-
տուցում, 167 ընտանիքի համար պետության կողմից  
տնաշինական տարբեր ծրագրերով կառուցվել է բնա-
կելի տներ,, 5 ընտանիք բնակելի տներ  է կառուցել 
սեփական միջոցներով, 52 ընտանիքի տվյալներ չեն 
համապատասխանում ՀՀ կառավարության կողմից 
սահմանած չափորոշիչներին,  5 ընտանիքի բնակա-
րանների կառուցումը ընթացքի մեջ է՝ «Գլենդել 
Հիլս» հիմնադրամի կողմից, 25 ընտանիք բացակա-
յում է, որի պատճառով իրավիճակային գնահատում 
չի տրվել,  իսկ 5 ընտանիք իր իրավունքն է վիճարկում 
դատարանում, 8 ընտանիքի վարկերը սառեցվել են: 
 
 Տնայցը կատարվել է ՀՀ օրենսդրությանը համապա-
տասխան: 
 
Համայնքում տնակային պայմաններում բնակվում են 
408 ընտանիքներ: Կատարվել է ընտրանքային 
ուսումնասիրություն. 
Պողոսյան Խորեն Հենրիկի /Սարամեջ,  1I փող.3 նրբ  
տնակ 4 /ընտանիքը հաշվառված է համայնքի թիվ 1 
տնտ. գրքի 47 էջ-ի 24 գրառման տակ /7 անձ/: 
Սարամեջի գյուղապետարանից 27.04.2015թ. տրվել է 
թիվ 317 տեղեկանքը: 
Թադևոսյան Անի Կորյունի /Սարամեջ, I փող. 1-ին 
նրբ. տնակ 7/ ընտանիքը հաշվառված է համայնքի 
թիվ 5 տնտ. գրքի 69-րդ էջի 431 գրառման տակ /2 
անձ/: Սարամեջի գյուղապետարանից 27.04.2015թ. 
տրվել է թիվ 316 տեղեկանքը: 
Մկրտչյան Արթուր Պողոսի /Սարամեջ, 8-րդ փող.   
տնակ 7 / ընտանիքը հաշվառված է համայնքի թիվ 
31 տնտ. գրքի  9-րդ էջ-ի 203 գրառման տակ /3 
անձ/: Արևաշողի  գյուղապետարանից 16.05.2015թ. 
տրվել է 337 տեղեկանքը: 



Ընտանիքի կազմի վերաբերյալ՝ 
• Սոցիալական անձնագիր /ՍԱ/ 624243 Մինասյան 

Թամարա Սարգսի Սարամեջ 5-րդ փ. 13 տնակ: 
Առկա է ամուսնալուծության վկայական ԱԲ030043, 
տրված Սպիտակի ՔԿԱԳ-ից 12.05.2014թ. Էդգար 
Էդվարդի Հովհաննիսյանի հետ: 

• ՍԱ 623217 Ուռուսյան Արմենուհի Պարգևի Սարա-
մեջ 1-ին փող. 2 նրբ. տնակ 9: Առկա է ամուս-
նալուծության վկայական ԱԱ034350, տրված Սպի-
տակի ՔԿԱԳ-ից 12.03.2009թ Բաբիկ Սերյոժայի 
Թադևոսյանի հետ: 

• ՍԱ 624418 Հովհաննիսյան Վարդանուշ Հովհան-
նեսի /ՍԱ 624418, հաշվառված է ուրպես ընտա-
նիքի հարգելի բացակա անդամ, հիմք՝ Նուբա-
րաշեն հոգեբուժական կենտրոնի 13.05.2015թ. թիվ 
319 գրությունը: 

• Ֆարմանյան Արթուր Դանիելի /ՍԱ 624400, հաշ-
վառված է ուրպես ընտանիքի հարգելի բացակա 
անդամ, հիմք՝ Սպիտակի զինվորական կոմիսա-
րիատից տրված  թիվ 2/59 03.02.2014 թ. 
տեղեկանքը: 
 

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.  

Սաֆարյան Ստեփան Արմենակի /ՍԱ 624351, Սարա-
մեջ, 7-րդ փող. տնակ 10/ տրվել է տեղեկանք առ այն, 
որ երկրաշարժի հետևանքով նրա տունը փլվել է և 
մինչև հիմա բնակվում են տնակում /հիմք՝ Սարամեջի 
գյուղապետարանից տրված 15.01.2015թ. թիվ 06 տեղե-
կանքը/:  
Ավետիսյան Ռիմա Անդրանիկի /ՍԱ 624384, Սարա-
մեջ, 9-րդ փող.  1 փկղ տնակ 3/ տրվել է տեղեկանք, 
որ երկրաշարժի հետևանքով նրա տունը փլվել է և 
մինչև հիմա բնակվում են տնակում /հիմք՝ Սարամեջի 
գյուղապետարանից տրված 13.03.2015թ.թիվ 161  տե-
ղեկանքը/: 
 
Սարգսյան Շիրազ Շահենի /սա 624394 Սարամեջ 1 
փող. 4 փկղ, 1 տ/ Տրվել է եզրակացություն Հայսեյսմ-
շին ԲԲԸ-ի կողմից ՎԱՇ 06-114 16.07.2006թ./ բնակա-
րանի 3-րդ աստիճանի վթարայնության վերաբերյալ: 

 
 

 

     



 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 878985 Հարությունյան Գեղեցիկ Ալեքսանի 
/Սարամեջ, 11-րդ փող. 9 տնակ/: Սպիտակի ՍԾՏԳ-ին 
կից գործող սողիալական աջակցության խորհրդի 
24.05.2015թ.  կատարվել է տնային այցելություն և 
տրվել եզրակացություն ստացված տեղեկատվու-
թյունը չկիրառելու վերաբերյալ /կադաստր/: 
/ՍԱ 624322 Սարգսյան Աշխեն Երեմի /Սարամեջ, VI 
փող, 5 փկղ, տնակ 2/: Սպիտակի ՍԾՏԳ-ին կից գոր-
ծող սողիալական աջակցության խորհրդի 
24.05.2015թ.  կատարվել է տնային այցելություն և 
տրվել եզրակացություն ստացված տեղեկատվու-
թյունը չկիրառելու վերաբերյալ /կադաստր/: 
/ՍԱ 805933 Տոնոյան Մխիթար Լևոնի  , Սարամեջ, 
18-րդ փող,  տ 27/: Սպիտակի ՍԾՏԳ-ին կից գործող 
սողիալական աջակցության խորհրդի 13.02.2015թ.  
կատարվել է տնային այցելություն և տրվել եզրա-
կացություն ստացված տեղեկատվությունը չկիրա-
ռելու վերաբերյալ /կադաստր/: 

     

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-

Չկան նման ընտանիքներ  
 
 

     



թյուն. 
 տեղեկանք խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմնից` որպես առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխա հաշվառվելու մասին 

 

 
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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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-

Սարամեջ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը 
սերտ փոխհամագործակցության մեջ է Լոռու մարզ-
պետարանի աշխատակազմի տարբեր ստորաբա-

ժումների և Սպիտակի զբաղվածության 
տարածքային կենտրոնի հետ: 

 
2014թ. հոկտեմբեր ամսին Սպիտակի ԶՏԿ-ի կողմից 
համայնքում իրականացվել է «Սեզոնային զբաղվա-
ծության ծրագիր», որտեղ ընդգրկվել է 9 հողօգտա-
գործող:  

     



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: 
 
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: 

 
 
 

Հաշմանդամություն ունեցող անձի /ՀՈՒԱ/ համար 
արտոնյալ պայմաններ կամ քվոտաներ չեն կիրառվել. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գյուղապետարանի /որտեղ գործում է նաև բուժ. 
կետը, գրադարանը և փոստը/ մուտքի մոտ կառուց-

ված է թեքահարթակ; Դպրոցը համարվում է մատչելի: 
 
 

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: 

Չկան նման ընտրանիքներ: 
 

     

 
 


