
Գուգարք համայնք 
           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 
 

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 
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. 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` 

Գուգարք համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը 
սերտ փոխհամագործակցության մեջ է Վանաձորի 
սոցիալական աջակցության տարածքային բաժնի 

հետ /ՍԱՏԲ/ հետ: 
Գործընթացը կազմակերպվել է սահմանված կարգին 
համապատասխան: 

 
Համայնքում կատարված ուսումնասիրության հիմքով՝
երկրաշարժից զոհվել է 49 մարդ, տուժել են 433
ընտանիքներ, որոնցից՝ 320-ը պետական բազմաբնա-
կարանային շենքերից, 113-ը՝ սեփական սեկտորից: 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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-

Սեփական սեկտորից՝ 113 ընտանիքներից 18-ը 
դրամական աջակցություն են ստացել, 65-ի համար 
իրականացվել է բնակկառուցում, 9 ընտանիքի հարց 
առաջիկայում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 
կողմից դրական ընթացք կստանա, 21 ընտանիքի հարց 
դեռևս լուծման կարիք ունի: 
Պետական սեկտորից 230-ը քոթեջներում ստացել են 
բնակարաններ, մնացած 90 ընտանիքից 40-ին  
բնակարան է տրվել մինչև երկրաշարժը կառուցված, 
սակայն չբնակեցված և չբաշխված թիվ 14 շենքում, իսկ 
50 ընտանիքներ հեռացել են համայնքից, փոխել  
բնակավայրը:  
 
Ընդհանուր առմամբ բնակարանային ֆոնդում եղել է 9 
շենք, որից փլվել է 1 շենք, 2 շենք Լինսի հիմնադրամով 
ամրացվել է, իսկ 1-ը պետական աջակցությամբ: 5 շենք 
ամրացման խնդիր չունի: 
 
 Համայնքում տնակային պայմաններում բնակվում են 
71 ընտանիքներ: Կատարվել է ընտրանքային ուսում-
նասիրություն. 
 
Սոցիալական անձնագիր /ՍԱ/ 83825 Ադամյան Մարուս 
Անդրիասի կամ Աիդա Թելմանի Գևորգյան /Գուգարք, 
9-րդ փող. 40 տնակ/: Ընտանիքը հաշվառված է 
համայնքի թիվ 5 տնտ. գրքի 163 էջի 451 գրառման 
տակ /5 անձ/: Գուգարքի գյուղապետարանից 
01.09.2014թ. տրվել է տեղեկանքը, կատարվել է ՀՀ 
կառավարության 29.12.2005թ. թիվ 2317-Ն որոշմամբ 
հաստատված թիվ 1 հավելվածի 3.1 կետի համաձայն 
համապատասխան գրառում /քանդված շենքի հասցեն՝ 
Գուգարք, 9-րդ փող. 40 տուն: Անապահովության 
միավորը՝ 41.46: 
 
ՍԱ 83773 Քարհանյան Հատո Ռաֆիկի /Գուգարք, 8-րդ 
փող. 11 տնակ/: Ընտաանիքը հաշվառված է համայնքի 
թիվ 5 տնտ. գրքի 169 էջի 454 գրառման տակ /2 անձ/: 
Գուգարքի գյուղապետարանից 02.06.2015թ. տրվել է 
տեղեկանքը, համաձայն որի ընտանիքը բնակվում է 
տնակում՝ երկրաշարժից տունը փլվելու պատճառով: 
Ընտանիքն ընդգրկված է բնակարանի կառուցման 
հերթացուցակում: Փլված տան հասցեն՝ Գուգարք, 8-րդ 
փող. 11 տուն: Անապահովության միավորը՝ 31.25: 
 
Միևնույն բնակության վայրում հաշվառված ընտա-



նոցի, առողջարանի, հիվանդանոցի, զբոսաշրջու-
թյան հանգրվանի, մանկապարտեզի, դպրոցի 
կառավարման ղեկավար մարմնից: 
 

նիքների մասով /առանձին տնտեսություն վարող/՝ 
• ՍԱ 83373 Հարությունյան Սուրեն Աբելի /2 անձ, 

Գուգարք, 12-րդ փող, 17 տուն/: Վանաձորի ՍԱՏԲ-ին 
կից գործող սոցիալական աջակցության խորհրդի 
13.03.2015թ. այցով, Բաժնի պետի 31.03.2015թ. թիվ 
37 որոշման 25-րդ կետի համաձայն ընտանիքի հա-
մար առաջարկվել է լրացնել առանձին սոցիալական 
անձնագիր: Համայնքում պահպանվող հիմքը՝ գ10, 
տնտ. 891: Ընտանիքի անապահովության միավորը 
31.55: 

• ՍԱ 665881 Հակոբյան Գարիկ Խաչիկի /6 անձ, Գու-
գարք, 10-րդ փող., 69 տուն/: Վանաձորի ՍԱՏԲ-ին 
կից գործող սոցիալական աջակցության խորհրդի 
27.03.2015թ. այցով, Բաժնի պետի 31.03.2015թ. թիվ 
37 որոշման 53-րդ կետի համաձայն ընտանիքի 
համար առաջարկվել է լրացնել առանձին սոցիալա-
կան անձնագիր: Համայնքում պահպանվող հիմքը՝ 
գ5, տնտ. 459: Ընտանիքի անապահովության միա-
վորը 38.08: 

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.  
  

 
 
 
 
ՍԱ 836851 Պողոսյան Անահիտ Գրիշայի /Գուգարք, 
Էներգետիկների 3-րդ փող. 2/4 տնակ /ընտանիքը 
հաշվառված է համայնքի թիվ 18 տնտ. գրքի 145 էջի 
1663 գրառման տակ /5 անձ/: Գուգարքի գյուղապետա-
րանից 18.02.2015թ. տրվել է տեղեկանքը: Անապահո-
վության միավորը՝ 39.36: 
ՍԱ 878842 Դանիելյան Լիլիթ Էդվարդի /Գուգարք, 
Էներգետիկների 6-րդ փող. 13ա տնակ/ ընտանիքը 
հաշվառված է համայնքի թիվ 20 տնտ. գրքի 46-րդ էջի 
1801 գրառման տակ /3 անձ/: Գուգարքի գյուղապետա-
րանից 04.06.2015թ. տրվել է տեղեկանքը: Անապահո-
վության միավորը՝ 36.11: 
ՍԱ 83772 Խաչատրյան Էմմա Գարեգնի /Գուգարք, 4-րդ 
փող., տուն 8/ ընտանիքը հաշվառված է համայնքի թիվ 
3 տնտ. գրքի 51-րդ էջի 209 գրառման տակ /6 անձ/: 
Գուգարքի գյուղապետարանից 26.03.2015թ. տրվել է 
տեղեկանքը, ըստ որի 21.12.2011թ.-ից հետո ոտան 
վերակառուցման, ամրացման որևէ աշխատանք չի 
կատարվել: «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագի-
տական կենտրոն» ԲԲԸ-ի կողմից 31.03.2015թ. տրված 
թիվ 15/65 տեղեկանքի համաձայն տունը ունի 3-րդ 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) տեղեկանք` որպես առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխա հաշվառելու մասին՝ տրված խնա-
մակալության և հոգաբարձության մարմնի կողմից:         

կարգի վնասվածություն: Անապահովության միավորը՝ 
31.16: 
 
ՍԱ 83576 Հարությունյան Արարատ Էդուարդի  /Գու-
գարք, 13-րդ փող., տուն 1/ ընտանիքը հաշվառված է 
համայնքի թիվ 9 տնտ. գրքի 189-րդ էջի 842 գրառման 
տակ /4 անձ/: Գյուղապետարանից 19.01.2015թ. տրվել է 
տեղեկանքը, ըստ որի 13.01.2010թ.-ից հետո տան 
վերակառուցման, ամրացման որևէ աշխատանք չի 
կատարվել: «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագի-
տական կենտրոն» ԲԲԸ-ի կողմից 29.05.2015թ. տրված 
թիվ 15/116 տեղեկանքի համաձայն տունը ունի 3-րդ 
կարգի վնասվածություն: Անապահովության միավորը՝ 
35.72: 
 
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 մարմ-
նից կամ բազմաբնակարան շենքի կառավարման 
մարմնից զոհված` Մարտական խաչ շքանշանով 
պարգևատրված անձի ընտանիքի մյուս անդամ-
ների 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  անձինք՝ մարզպետարանից, 
համայնքից, ՀԿ սեկտորից և կենսաթոշակային և 
զբաղվածության տարածքային կենտրոններից: 
 
Գործընթացը կազմակերպվում է սահմանված 
կարգին համապատասխան: 
 
Ընտրանքային ուսումնասիրվել է մեկ գործ՝ 
ՍԱ 83639 Ղուկասյան Արսեն Շավարշի /Գուգարք, 6-րդ 
փող. 25 տուն/: Աշխատավարձի թաքցման պատճառով 
առաջացել է մեկ ամսվա՝ 29.000 դրամի չափով 
գերավճար: Մուծել է՝ 11.03.2015թ. ԱՇԻԲ, անդորրագիր 
150311009054017: 

     

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 
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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-

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

ժումների և Վանաձորի զբաղվածության 
տարածքային կենտրոնի հետ: 

 
 

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

     



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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Համայնքում գրեթե մատչելի չեն բոլոր հասարակա-
կան կառույցները /գյուղապետարան՝ երկհարկանի, 
միջնակարգ դպրոցը՝ երկհարկանի, հիմնական դպրո-
ցը /տարածքում նաև մանկապարտեզը/,սպորտդպրո-
ցը, մշակույթի տունը /ներսում գրադարանը/՝ երկ-
հարկանի: 
  
 

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՝ 
• Գուգարք համայնքի ղեկավարի 28.05.2014թ. թիվ 118 

որոշմամբ ժամանակավորապես խնամակալություն է 
/մորական տատի կողմից՝ Համեստ Ալավերդյան/ 
սահմանվել Գուգարքի 4-րդ փող. 2-րդ փակ. թիվ 33 
տան անչափահաս բնակիչներ Շավարշ /ծնվ. 
28.01.2002թ./ և Գոռ /ծնվ. 01.03.2003թ./ Գագիկի 
Մարգարյանների նկատմամբ՝ հիմք ընդունելով 
համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության 
հանձնաժողովի 28.05.2014թ. թիվ 2 նիստի դրական 
եզրակացությունը:  

• Գուգարք համայնքի ղեկավարի 09.04.2015թ. թիվ 51 
որոշմամբ խնամակալություն է /տատի կողմից՝ 
Մարուս Սարգսյան/ սահմանվել Գուգարքի 6-րդ փող. 
69 տան անչափահաս բնակիչներ Մելինե /ծնվ. 
16.05.2006թ./ և Մանե /ծնվ. 07.02.2010թ./ Արամի 
Հակոբյանների նկատմամբ՝ հիմք է ընդունելով 
համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության 

     



հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:  
 

Փաստաթղթային փաթեթն ամբողջական է: 

 


