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Սոցիալական աջակցություն 
ՀՀ Լոռու մարզում 2015թ իրականացված աշխատանքներն ընթացել են ՀՀ կառա-
վարության և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (ՀՀ ԱՍՀՆ) 
կողմից մշակված զարգացման քաղաքականության կենսագործման ուղղությամբ:  

ՀՀ Լոռու մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում 
համալիր կերպով ներկայացվել են ենթաբնագավառները և առաջարկվել բարելավման 
ենթածրագրեր, որոնք առնչվում են բնակչությանը մատուցվող սոցիալական ծառայու-
թյունների մատչելիությանը, իրազեկության բարձրացմանը, հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց, տարեցների և հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հիմնախնդիրների 
լուծմանը:  

ՀՀ կառավարության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական 
ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը ընտանիքնե-
րի անապահովության գնահատման (ընտանեկան նպաստի) համակարգի բարելավումն է: 

Բնակչությանը սոցիալական ծառայություններ մատուցելու գործընթացը օրակար-
գային լինելով հանդերձ, մարզի սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինները 
(ՍԱՏՄ-ներ) նկատելի աշխատանք են տարել ընտանիքների փաստագրումը վաղօրոք 
կազմված ժամանակացույցով իրականացնելու ուղղությամբ:  

ՍԱՏՄ-ների կողմից յուրաքանչյուր ամիս թարմացվել են տեղեկատվական 
շտեմարանները, որը կարևոր հանգամանք է անապահով խմբերին ուղղված միջոցների 
հասցեականությունը առավել հստակեցման գործում: Մարզպետարանի կողմից 
իրականացվել են ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության նշանակման 
և վճարման գործընթացի վերահսկողությունը, հաշվետվությունների հավաքումն ու 
ամփոփումը, ինչպես նաև այդ տվյալների ամենամսյա վերլուծությունը: Աշխատանքների 
մասին բնակչությանը իրազեկվել է մամուլի, հեռուստատեսության (հարցազրույցներ, հոդ-
վածներ), ինչպես նաև մարզպետարանի /վարչություն, ՍԱՏՄ-ներ/ և սոցիալական 
ուղղվածություն ունեցող ՀԿ-ներ ներկայացուցիչների հանդիպումների միջոցով:  
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Փաստագրված ընտանիքների թիվը Նպաստառու ընտանիքների թիվը

 
 



 
2015թ. ընթացքում ՍԱՏՄ-ները փաստագրել են 25.479 ընտանիք (կանխատեսվել էր 

25.197-ը), նրանցից նպաստի իրավունքը պահպանել են 17.053-ը, իրավունքը կորցրել` 
2.016 ընտանիք (որոնցից` 133-ը փաստագրման, 1.108-ը չփաստագրման, իսկ 775-ը` 
ՍԱՏՄ-ների ուսումնասիրության արդյունքում): Նոր նպաստառու են դարձել 3.839 ընտա-
նիքներ: 01.01.2016թ. դրությամբ նպաստառու են ամսական միջինացված 20.198 
ընտանիք: 

 

Մարզի ՍԱՏՄ-ները իրենց աշխատանքներն իրականացրել են պետության կողմից 
տրամադրված միջոցների սահմաններում: 2015թ. ընթացքում մարզի սոցիալական 
աջակցության տարածքային մարմինները տնտեսել են շուրջ 236.3 մլն դրամ: 

Մարզում 2015թ. ընթացքում ՍԱՏՄ-ների կողմից վճարվել է ավելի քան 6.8 մլրդ 
դրամ պետական նպաստներ /ներառյալ՝ հրատապ օգնությունները/:  

Վճարումների պատկերը հետևյալն է. 2015թ. ընթացքում վճարվել է ավելի քան 
6.16 մլրդ դրամ ընտանեկան նպաստ /ներառյալ՝ սոցիալականը/։ Խնամքի նպաստ է 
տրվել միջին-ամսականով 903 երեխայի հաշվով՝ շուրջ 220 մլն դրամ: 

Նպաստառու ընտանիքի 1042 երեխայի համար վճարվել է կրկնակի չափով 
ծննդյան նպաստ՝ 57.15 մլն դրամ/, առաջին դասարան հաճախող 1.534 երեխայի 
համար վճարվել է միանվագ օգնություն՝ շուրջ 38.5 մլն դրամ, 27 ընտանիքներում 
մահացած անդամի համար՝ 1.35 մլն դրամ, հրատապ օգնություն է վճարվել շուրջ 326 
մլն դրամ /միջին հաշվով յուրաքանչյուր ամիս 1.583 ընտանիքների/: 

 

Ամբողջական վճարումների պատկերը, ըստ տարածաշրջանների. 
Պետական նպաստների մասով՝                                                                  /մլն դրամ/ 

Բնութագրիչներ 

Վանաձոր Սպիտակ Ստեփանա-
վան Թումանյան Տաշիր 

Ընտ./
անձ 

/միջ./ 
Գումար 

Ընտ./
անձ 

/միջ./ 
Գումար 

Ընտ./
անձ 

/միջ./ 
Գումար 

Ընտ./
անձ 

/միջ./ 
Գումար 

Ընտ./
անձ 

/միջ./ 
Գումար 

Ընտանեկան նպաստ 
/ներառյալ սոցիալա-

կանը/միջին./ 

Ցուցա
կային 7214 2233.37 4879 1585.7 4823 1467.66 1780 565.4 1503 490.2 

Վճար
ված 7033 2155.87 4746 1531.6 4779 1450.6 1730 545.79 1471 476.28 

Մինչև 2 տարեկան 
երեխայի խնամքի 

նպաստ /18.000 դր. / 

Ցուցա
կային 558 135.67 100 24.8 75 18.49 152 38.95 65 17.14 
Վճար
ված 536 128.93 96 23.31 72 17.6 140 34.92 58 15.07 

Ընդամենը վճարված   2284.8  1554.91  1468.2  580.71  491.34 

 
Հրատապ օգնությունների մասով՝                                                              /մլն դրամ/ 

Բնութագրիչներ 

Վանաձոր Սպիտակ Ստեփանավան Թումանյան Տաշիր 
Ընտ./
անձ 
/միջ./ 

Գումար 
Ընտ./ 
անձ 

/միջ./ 

Գու_մ
ար 

Ընտ./ 
անձ 

/միջ./ 
Գումար 

Ընտ./ 
անձ 

/միջ./ 
Գումար 

Ընտ./ 
անձ 

/միջ./ 
Գումար 

Երեխայի 
ծննդյան 

միանվագ 
օգնություն 

/50.000դր./ 

Ցուց
ակա-
յին 300 15.0 531 26.55 173 8.65 62 3.1 80 4.05 

Վճար
ված 299 14.95 531 26.55 172 8.6 61 3.05 79 4.0 

Երեխայի 
առաջին 

Ցուց
ակա- 601 15.03 403 10.08 231 5.78 144 3.6 160 4.05 



դասարան 
հաճախման 
միանվագ 
օգնություն 
/25.000դր./ 

յին 

Վճար
ված 599 15.0 403 10.08 231 5.78 142 3.55 159 4.03 

Ընտանիքի 
անդամի 
մահվան 
դեպքում 

/50.000դր./ 

Ցուց
ակա-
յին 16 0.8 7 0.35 2 0.1 0 0 3 0.15 

Վճար
ված 16 0.8 7 0.35 1 0.05 0 0 3 0.15 

Եռամսյակային 
հրատապ 

օգնություն 
/17.000 դր./ 

միջին. 

Ցուց
ակա-
յին 555 114.92 419 86.48 387 79.52 142 29.68 113 23.41 

Վճար
ված 542 111.43 412 84.68 382 78.44 138 28.58 108 22.54 

Ընդամենը վճարված  142.18   121.65   92.87   35.18  30.72 
 

2015թ. մարզում սահմանված ժամկետներում վճարվել են պետական 
նպաստները և հրատապ դրամական օգնությունները: 

 

2015թ. ՀՀ Լոռու մարզում ծննդյան պետական նպաստ են ստացել 3756 երեխաների 
համար, որից ըստ հերթական կարգաթվի ներկայացվում է համառոտ 
տեղեկատվությունը. 

 

Տարածա-
շրջանը 

Ընտանիք-
ների 

քանակը 

Նպաստների թվաքանակը՝ ըստ երեխայի հերթական 
կարգաթվի 

Առաջին 
երեխա 

2-րդ 
երեխա 

3-րդ 
երեխա 

4-րդ 
երեխա 

5-րդ 
երեխա 

6-րդ 
երեխա 

7-րդ 
երեխա 

8-րդ 
երեխա 

Վանաձոր 346 164 132 38 9 2 1     

Ստեփանավան 423 200 137 71 13 3   1   

Սպիտակ 734 342 268 114 10 2   1   

Թումանյան 1602 718 636 217 32 9   1   

Տաշիր 651 274 242 116 17 1 1 1 1 

Ամբողջը՝ 3756 1698 1415 556 81 17 2 4 1 
 
 

ՀՀ նախարարություններից և գերատեսչություններից ստացված տվյալների /հարա-
կից բազաներ/ համադրումները համակարգված ձևով է իրականացվում, իսկ հաշվետ-
վային գործընթացը իրականացվում է մարզպետարանի կողմից թվային, իսկ մարզի 
ՍԱՏՄ-ների կողմից՝ անհատական տվյալների ներկայացմամբ և տեղեկատվական շտե-
մարանների փոխանակմամբ (աշխատավարձ, մաքսային, անհատ ձեռնարկատիրական, 
անշարժ գույքի և անձնական ավտոմեքենայի առկայություն, էլեկտրաէներգիա, մինչև 2 
տարեկան երեխայի խնամք և այլն): Նկատելի աշխատանքներ են տարվել  համադրման 
արդյունքում քաղաքացիներին ավելի վճարված գումարների ետգանձման ուղղությամբ:  

2015թ. ընթացքում մարզի սոցիալական ծառայությունները սխալ տեղեկություն-
ներ ներկայացրած  քաղաքացիներից ետ են գանձել 16.85 մլն դրամ, որից շուրջ 9.6 
մլն դրամը բաժին է ընկնում Վանաձորի սոցիալական աջակցության տարածքային 
բաժնին։  

 



Հաշվետու ժամանակաշրջանում` 2015թ. ընթացքում, ըստ մարզի ՍԱՏՄ-ների, ավելի 
վճարված նպաստների հետգանձման վերաբերյալ տեղեկատվություն, գործընթացը 
անընդհատ և շարունակական է/` 

/մլն դրամ/ 
 Հետգան

ձման 
ենթակա 

Փաստացի ետ է 
գանձվել 2015թ. 

ընթացքում  

Սոցիալական աջակցու-
թյան խորհուրդների և 

դատական ատյանի կողմից 
մարված 

Մնացորդը` 
01.01.2016թ. 
դրությամբ 

Վանաձորի ՍԱՏԲ 23.58 9.59 2.84 11.152 

Սպիտակի ՍԱՏԳ 5.06 2.66 0.16 2.24 

Ստեփանավանի ՍԱՏԳ 2.16 1.47 0.62 0.072 

Թումանյանի ՍԱՏԳ 2.2 1.04 0.93 0.238 

Տաշիրի ՍԱՏԳ 2.53 2.1 0.07 0.37 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ  35.56 16.85 4.61 14.07 
Պետք է արձանագրել, որ Վանաձորի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժնի կողմից առ 

01.01.2016թ. ետգանձման մնացորդային 11.151.700 դրամից համապատասխանաբար՝ 2.573.500 դրամը և 
4.788.500 դրամը ԴԱՀԿ-ի և դատարանի վարույթում են: Ետգանձման փաստացի մնացորդը կազմում է 
3.789.700 դրամ: 

 
2015թ. ընթացքում մարզի ՍԱՏՄ-ներում ստուգումներ են անցկացրել ՀՀ ԱՍՀՆ և 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմերի ներքին աուդիտի բաժինները։ 
 
Շարունակվել է վերահսկվել մարզի սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 

տարածքային մարմինների կողմից քաղաքացիներին տարբեր կազմակերպություններ 
/այդ թվում՝ հանրապետության բժշկական հաստատություններ, կրթական, կոմունալ և 
այլն/ ներկայացվող տեղեկանքների տրամադրման գործընթացը: 

2015թ. ընթացքում մարզի ՍԱՏՄ-ների կողմից տրամադրված տեղեկանքների 
քանակային տվյալները հետևյալն են. 

 
2015թ.՝ ըստ 

եռամսյակների 
Վանաձոր Սպիտակ Ստեփա-

նավան 
Թուման-

յան 
Տաշիր ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 

I եռամսյակ 1012 417 320 225 218 2192 

II եռամսյակ 910 358 348 213 203 2032 

III եռամսյակ 1276 509 333 226 161 2505 

IV եռամսյակ 853 360 335 177 134 1859 

Ամբողջը՝ 4051 1644 1336 841 716 8588 
 
Մարզի ՍԱՏՄ-ների կողմից շարունակվել են ավանդի դիմաց տրվող փոխհա-

տուցման գործընթացը: 2015թ. ընթացքում փոխհատուցվել է 387 անձ` 80 մլն 590 
հազար 608 դրամ չափով։ Այդ թվում՝ Վանաձոր և Գուգարքի տարածաշրջան՝ 
26.965.885, Սպիտակի տարածաշրջան՝ 20.319.380, Ստեփանավանի տարածաշրջան՝ 
4.427.686, Թումանյանի տարածաշրջան՝ 19.495.085 և Տաշիրի տարածաշրջան՝ 
9.382.572 դրամ։ 

2007թ. ընթացքում (գործընթացի առաջին տարում) փոխհատուցում են ստացել 1609 
անձ` 303.899.863 դրամ չափով, 2008թ.` 1047 քաղաքացի` 204.940.004 դրամ, 2009թ.` 



1041 անձ` 206.142.530 դրամ, 2010թ.` 1783 անձ` 332.844.712 դրամ, 2011թ.՝ 1583 անձ` 229 
մլն 169 հազար 631 դրամ, 2012թ.` 5.035 անձ` 814 մլն 436 հազար 371 դրամ, 2013թ.՝ 
1.546 անձ` 218 մլն 146 հազար 815 դրամ, 2014թ.՝ 1.182 անձ` 252 մլն 639 հազար 397 
դրամ չափով: 

Մարզպետարանի կողմից համակարգվել են ընտանեկան նպաստի գործունեությունը 
կանոնակարգող անհրաժեշտ օրենսդրական և մեթոդական հրահանգների ՍԱՏԳ-ներին 
տրամադրման աշխատանքները: 

 
Կենսաթոշակային ապահովություն 

ՀՀ ԱՍՀՆ-ի սոցիալական ապահովության պետական ծառայության (ՍԱՊԾ) կողմից 
տրամադրվել է Լոռու մարզի կենսաթոշակառուների տեղեկատվական թվային բազան: 
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ՀՀ Լոռու մարզում կենսաթոշակ են ստանում 51.920 մարդ, հաշմանդամություն 

ունեն 18.883-ը (որից առաջին խումբ` 832, երկրորդ խումբ` 8.137, երրորդ խումբ` 9.178, 
մանկուց հաշմանդամություն ունեն 736 երեխա), ծնողազուրկ են 2.365 երեխա:  

Կենսաթոշակի հիմնական մասը կազմում է 16.000 դրամ, աշխատանքային uտաժի 
մեկ տարվա արժեքը` առաջին 10 տարվա համար (800 դրամ), 10 տարին գերազանցող 
յուրաքանչյուր տարվա համար 500 դրամ: 

Մարզում սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2015թ. բոլոր ամիսների 
կենսաթոշակները: 
 
Աշխատաշուկա և զբաղվածություն 

2015թ. Լոռու մարզում  շարունակվել է ակտիվ աշխատաշուկայի ստեղծման և 
զբաղվածության խթանման քաղաքականությունը: Մարզի զբաղվածության տարածքային 
կենտրոններից ստացված տվյալների հիման վրա պատկերը հետևյալն է. 
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Գործազուրկների թիվը կազմում է առ 01.01.2016թ. դրությամբ՝ 10728 մարդ, որից 

7562-ը կանայք են (Վանաձոր՝ 5558/3884-ը կին, Ալավերդի 1398/979, Ստեփանավան՝ 
2020/1541, Սպիտակ՝ 1422/910, Տաշիր՝ 330/278): Քանի որ պետական ծրագրերը ավելի 
պահանջարկված ու նպատակամետ, այդ պատճառով էլ նկատելիորեն բարձրացել է 
գործազուրկների ակտիվությունը տվյալ ծրագրերում ընդգրկվելու նախաձեռնողակա-
նությունը։ 

Նրանցից աշխատանքի է տեղավորվել 1173 մարդ, որից՝ 791 կին (Վանաձոր՝ 
632/458 կին, Ալավերդի՝ 132/79, Ստեփանավան՝ 288/169, Սպիտակ 64/42, Տաշիր՝ 
57/43): 

Իսկ զբաղվածության ամենամյա ծրագրերով աշխատանքի է ընդունվել 241 մարդ 
/Վանաձոր՝ 132, Ալավերդի՝ 21, Սպիտակ՝ 17, Ստեփանավան՝ 57, Տաշիր՝ 14/:  

Այս տարի ևս Զբաղվածության գործակալության կողմից Ալավերդիում 02.07.2015թ. 
անցկացվեց «Աշխատանքի տոնավաճառ», որին մասնակցություն ունեցան 31 գործա-
տուներ, փաստվեց 61 թափուր աշխատատեղերի պահանջարկը, ևս 39-ը՝ սպասելիքով։ 

Աշխատատեղերի պահանջարկը հիմնականում սպասարկման բնագավառից են 
/մատուցող, խոհարար, բարմեն, վարորդ, մեքենաների տեխսպասարկման մասնագետ, 
կաթի վերամշակման բնագավառի մասնագետ՝ պանրագործ, բժիշկ, գյուղական 
համայնքներում՝ մանկավարժ և այլն։ 

ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ համայնքների հետ համագործակցային եռամյա՝ 
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավումը զբաղվածության 
խթանման միջոցով» (LIFE՝ Կյանք) ծրագրի աջակցությամբ համայնքի ենթակայության 
ներքո Վանաձորում կազմավորված բարեկարգման հարցերով և համայնքային գույքի 
պահպանման և սանմաքրման աշխատանքներով զբաղվող «Նեցուկ» ՀՈԱԿ-ում և 
Սպիտակում՝ ջերմոցային տնտեսությունում աշխատում են 14-ական հաշմանդամություն 
ունեցող անձինք։  

 «Էբրիկոտ» ընկերությունում աշխատում են 14 ՀՈՒԱ /որից՝ հուշանվերների 
արտադրությունում՝ 10, իսկ արծաթյա զարդերի արտադրությունում՝ 5 ՀՈՒԱ/: 

 
Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցներին 

Մարզի թվով 3 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից 
2015թ. հունվար-նոյեմբեր ամիսներին հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 



լրացվել է 155 ՎԱԾ (վերականգնողական անհատական ծրագրեր), որից 26 սայլակ, 45 
այլ պարագաներ (օրթոպեդիկ կոշիկ, գուլպա), 30 ձեռնափայտ, 15 հենակ, 12 քայլակ, 16 
լսողական սարք, պրոթեզավորվել է՝ 34 անձ (որից՝ 18 կրծքի), ձայնաստեղծ սարք՝ 2։ 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց /ՀՈՒԱ/ համակողմանի աջակցությունը շարու-
նակում է մնալ մարզպետարանի առաջնահերթ գործառույթներից մեկը: Մարզպետա-
րանը «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի հետ կանոնակարգվել է անվասայլակի կարիք ունեցող 
առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց /ներառյալ՝ մանկուց հաշման-
դամների/ համար փաստաթղթավորումը, տարատեսակ շուրջ 20 անվասայլակների 
ստացումը, փոխադրումը Լոռու մարզ և հանձնումը շահառուներին։ Մարզում գրեթե 250 
շահառուների գույքի բաշխման լայնածավալ աշխատանքներ է իրականացրել «Սատար» 
հաշմանդամների հարցերով զբաղվող ՀԿ-ն՝ համագործակցելով «Երուսաղեմի Սուրբ 
Ղազարի օրդենը Հայաստանում» բարեգործական հիմնադրամի հետ։ 

Նվազ արդյունավետությամբ է ընթացել հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
համար մատչելի միջավայր ապահովելու ուղղությամբ /մասնավորապես՝ թեքահարթակ-
ների կառուցում/ աշխատանքները: Թեև առկա է նպաստավոր օրենսդրական դաշտ, 
սակայն պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հասարակական, 
մշակութային, մարզական կառույցներ, ընտրատեղամասեր և այլն, շարժողական 
խնդիրներ ունեցող անձանց համար մուտքի մատչելիության ապահովումը դեռևս հիմնա-
խնդիր է մնում:  

 
Մարզի համայնքներում /քաղաքապետարան, գյուղապետարան/ կառուցվել են 30 

թեքահարթակներ /որից՝ 1-ը կառուցվել է 2015թ՝ Լեռնանցքի համայնքային կենտրոն./, 
շինարարական տեսակետից անվասայլակ օգտագործող մարդկանց համար մատչելի են 
38-ը, իսկ դեռևս 45 համայնքներում մատչելիության ապահովման խնդիր կա: 

Մարզի 163 կրթական հաստատություններից 103-ում առկա է թեքահարթակ /որից՝ 2-
ը կառուցվել է 2015թ՝ Լոռի Բերդ և Արևաշող համայնքներում/, շինարարական 
տեսակետից մատչելի են 26-ը, իսկ 34 դպրոցում դեռևս թեքահարթակ չկա: 

 Մարզի իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող 36 առողջապահական 
ընկերություններից 33-ում առկա են թեքահարթակներ /որից՝ 2015թ. կառուցվել է 2 
թեքահարթակ՝ Լեռնանցքում և Մեդովկայում/, շինարարական տեսակետից մատչելի են 
3-ը, 2-ում դեռևս չի կառուցված: Նույն ընկերությունների կազմում գործող շուրջ 90 
բուժակ-մանկաբարձական կետերից 12-ում կառուցված են թեքահարթակներ, իսկ 
մնացածը կարելի է մատչելի համարել, քանի որ տեղակայված են հիմնականում 
միահարկ շինություններում: 

2015թ. «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի կողմից Սպիտակի քաղաքապետարանի,  
Ալավերդու և Վանաձորի մշակույթի տների առջև կառուցվեցին թեքահարթակներ։ Իսկ 
թվով 4 համայնքների /Բազում, Արևաշող, Գարգառ, Վարդաբլուր/ նախակրթարաններում 
և 2 համայնքների՝ /Գարգառ, Յաղդան/ մշակույթի տներում կառուցվել են թեքահարթակ-
ներ։ Իսկ մի շարք քաղաքային համայնքներում /Վանաձոր, Ալավերդի, Ստեփանավան, 
Թումանյան, Շամլուղ/ առանձնակի ուշադրություն են դարձրել հասարակական այլ 
վայրերի /դեղատուն, խանութ, դատարան, մանկական հրապարակ, դատախազություն, 
ոստիկանություն/ մատչելիության հանդեպ։ 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձ-
նաժողովը 2015թ. հրավիրել է 5 նիստ, որոնց ընթացքում ներկայացվել են կատարված և 



ընթացիկ աշխատանքների մասին թեմատիկ տեղեկատվություն: Հանձնաժողովի 
նիստերին մասնակցություն են ունեցել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության և  
միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Տարեվերջյան նիստը ներառել 
է ՀՈՒԱ ստեղծագործությունների ցուցահանդես-վաճառք, ՀՈՒԱ հարցերով զբաղվող ՀԿ-
ների կատարած աշխատանքների մասին տեղեկատվության հաղորդում և «Հավասար 
իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» ՀԿ-ի բեմադրած «Հրեշտակի թևերով» 
թեմատիկ  ներկայացումը։ 

Հանձնաժողովի բոլոր նիստերը բաց են հասարակայնության առջև և լուսաբանվել 
են ԶԼՄ-ներով /մամուլ, հեռուստատաընկերություն, մարզպետարանի կայք-էջ/:  
Բնագավառում կատարվող աշխատանքների լուսաբանումը իրականացնում է նաև 
Հանձնաժողովի խոսափող հանդիսացող «Լիարժեք կյանք» պարբերականը: 

ՀՈՒԱ Լոռու մարզային հանձնաժողովի գործունեության մասին առկա բոլոր 
տվյալների տեղակայումը մարզպետարանի կայք-էջում՝ առանձնացված ըստ նիստերի 
հերթականության և արձանագրությունների: 

Լոռու մարզային գրադարանի կողմից իրականացվող ծրագրերում («Այլ խմբերի 
հետ աշխատանքներ և սպասարկում», «Ընտանեկան գրադարանավար») ընդգրկված են 
միայնակ տարեցներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, իսկ համագործակցությունը 
ընթանում է հիմնականում ՀԿ-ների հետ: Խրախուսելի էր կույրերի համար կիրառվող 
«Արև» ծրագիրը, որում ընդգրկվել են 150-ից ավելի շահառուներ, նրանցից շատերն 
ավարտել են համապատասխան դասընթացներ: Տեսողական խնդիրներ ունեցող 
անձանց տրամադրված համակարգիչները միացված են նաև համացանցին: Շարունա-
կում է գործել մարզային գրադարանի՝ EIFL միջազգային կազմակերպության «Առողջա-
պահական կամուրջ» դրամաշնորհային ծրագրով ստեղծված առողջապահական ուղղվա-
ծությամբ կայք-էջը (Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանի և Վանաձորի 
պետական բժշկական քոլեջի հետ համագործակցությամբ):  

 «Փրկեք երեխաներին» ՄԲԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսա-
մակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով» /LIFE/ ծրագրի միջոցով 
Վանաձորում գործում է «Նեցուկ» համայնքային սոցիալական ձեռնարկությունը, իսկ 
Սպիտակում՝ ջերմոցային տնտեսությունը՝ աշխատանքներում ներգրավվելով ՀՈՒԱ 
մեծաթիվ անձանց /երկու ձեռնարկություններում աշխատում են գրեթե 3 տասնյակ ՀՈՒԱ։   

Մարզպետարանի սաջակցությամբ ՀՈՒԱ իրավունքների պաշտպանությամբ 
զբաղվող «Սպիտակ բազե» ՀԿ-ին աշխատանքային տարածք հատկացվեց «Սպիտա-
կի բժշկական կենտրոնի» մասնաշենքերից մեկում։  

• «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ն առանձնանում է իր բազմակի ծրագրերով, ամառային 
ամիսներին երեխաների համար ճամբարների կազմակերպման աշխատանքներով: ՀԿ-ի 
կողմից պարբերաբար իրականացվող թեմատիկ քննարկումներին, թեմատիկ ցերեկույթ-
ներին /հաշմանդամության հիմնահարցեր, մատչելության ապահովում, ներառական 
կրթության, ֆիզիկական դաստիարակության հարցեր և այլ/ մշտապես մասնակից են 
շահառուներ, նրանց ծնողները և լրատվամիջոցներ:  

Այս տարի «Լիարժեք կյանք» ներառական ամառային ճամբարում հանգստացել են  
շուրջ 200 երեխաներ, որոնցից կեսից ավելի ունեն հաշմանդամություն։ Նրանց օգոս-
տոսին հյուրընկալեց ՀՀ վարչապետ պարոն Աբրահամյանը, ով ճամբարին նվիրաբերեց 
սեղանի թենիսի երկու հավաքածու, ինչպես նաև խոստացավ աջակցել լողավազանի 



կառուցման գործում։ Իսկ Ստեփանավանի քաղաքապետ պարոն Ղարաքեշիշյանի 
նախաձեռնությամբ հարթեցվեց դեպի ներառական ճամբար տանող մեկ կիլոմետր 
երկարությամբ ավտոճանապարհը։ 

Շարունակել է ակտիվորեն գործել ՀԿ-ի Հատուկ կարիքներով անձանց կրթության և 
զարգացման Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի համայնքային կենտրոնը, որն 
սպասարկում է Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի ՀՈՒԱ երեխաներին, ինչպես 
նաև 160 ռիսկի գոտում գտնվող երեխաների և պատանիներին /ուսուցում, ազատ 
ժամանցի կազմակերպում/: 

Կազմակերպությունը շարունակել է իր ակտիվ ծրագրերը, որոնք ընթանում են ՀՀ 
չորս մարզերում /Լոռի, Արագածոտն, Շիրակ և Գեղարքունիք/: ՀԿ-ի կողմից 
հրատարակվող համանուն՝ «Լիարժեք կյանք» լրատուի կողմից անց է կացվում 
լրագրողական մրցույթ՝ «Հաջողության պատմություն» խորագրով: 

• «Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ-ն կազմակերպել է մի շարք 
միջոցառումներ և էքսկուրսիաներ /Ծիծեռնակաբերդ, Սևան, Հաղարծին, Գոշավանք/: 
Համագործակցելով «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի հետ 12 հաշմանդամություն 
ունեցող անձ սովորել է խոհարարություն: 

• Լոռու մարզի կույրերի կազմակերպությունը կարիքավոր ընտանիքներին հատկաց-
րել է դրամական օգնություններ, կազմակերպվել են մշակութային միջոցառումներ: 

• Վանաձորի «Մանկական կենտրոն» ՀԿ-ն կազմակերպել է Լոռու մարզի շուրջ 20 
ողնաշարի խնդիրներ ունեցող ՀՈՒ երեխաների բուժզննումը Գյումրիում՝ Գերմանիայից 
ժամանած բժիշկների մասնակցությամբ: ՀՈՒԱ բաշխվել են պրոթեզաօրթոպեդիկ 
պարագաներ, օպտիկական ակնոցներ, գրենական պիտույքներ, ձմեռային հագուստ, 
սնունդ: Ամեն տարի կազմակերպությունը Լոռու մարզի 120-ից ավելի ողնաշարի 
խնդիրներ ունեցող ՀՈՒ երեխաների բուժական հարցի խնդիր է լուծում։ 

• «Երուսաղեմի բժշկական Սուրբ Ղազարի Օրդենը Հայաստանում» բարեգործական 
հիմնադրամի կողմից Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում ՀՈՒԱ շրջանում իրակա-
նացվել է գույքի և պարագաների, հագուստի բաշխում: Կազմակերպության միջոցով 
ՀՈՒԱ բաշխվել է նաև գույք, պարագաներ և այլ պարագաներ /սայլակ, քայլակ, հենակ, 
լոգարանի աթոռներ, ձեռնափայտ, կրծքագեղձի պրոթեզ/, նաև այլ պարագաներ մարզի 
բուժհաստատություններին։ Կազմակերպել է անվճար մասնագիտական արհեստա-
գործական կրթություն, որից արդյունքում 4 անձ տեղավորվել են աշխատանքի:  

• «Երիտասարդական ալիք» ՀԿ-ն իրականացրեց մի շարք ծրագրեր, մասնավո-
րապես՝ վերականգնողական տարբեր պարագաների բաշխում /անվասայլակ, քայլակ, 
հենակ, ձեռնափայտ և այլն/։  

• «Խաչվող ուղիներ» ՀԿ-ն հաշմանդամ երեխաների շրջանում իրականացրել է 
«Արթթերապիա» ծրագիրը։  

•  «Մոլորակ» մշակութային լրատվական ԲՀԿ-ն կազմակերպել է ՀՈՒԱ մասնակ-
ցությունը տարբեր միջոցառումներին (ասմունքի, երգի ու պարի համաքաղաքային 22-րդ 
փառատոն, Եղեռնի 100 ամյակ, Երեխաների պաշտպանության  միջազգային օր), իսկ 
Հաշմանդամների միջազգային օրը՝ մասնակցություն«Անսահման տիեզերք»  խորագրով  
ցուցահանդեսին: 

• «Ինֆորմացիոն կենտրոն» ՀԿ- համագործակցելուվ «Առաքելություն Հայաստան»  
ԲՀԿ-ի հետ թվով 12 ՀՈՒԱ համար կազմակերպել է «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր 



քաղաքում ՀԾ՝ հաշվապահական ծրագրի մասնագիտական ուսուցումներ աշխատավայ-
րում» թեմայով դասընթացներ, իսկ 24 անձի համար՝ համակարգչային դասընթացներ։ 

2015թ. իրենց ակտիվ ծրագրերով առանձնացան նորաստեղծ «Սպիտակ բազե» և 
«Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» ՀԿ-ները։ Իրականացվել են 
«Հաշմանդամության խումբ ստանալու իմ իրավունքը» /«Ջինիշյան» հիշատակի հիմնա-
դրամի աջակցությամբ/, «Մարդամեջ» /Եվրասիա հիմնադրամի և Մեդիա կենտրոնի 
աջակցությամբ/ ծրագրերը, մասնակցել «Սոցիալական ձեռներեցության զարգացումը 
Հայաստանում» /Բրիտանական խորհրդի հրավերով/ և «Կանանց առաջնորդության և 
հաշմանդամության ինստիտուտ» /«Ագաթ» հատուկ կարիքներով կանանց ՀԿ-ի հրա-
վերով/ դասընթացներին, համագործակցային աշխատանք է կատարվել գործատուների, 
առողջապահական ընկերությունների հետ։   

Մարզի թվով 20 համայնքներում /Վանաձոր, Թումանյան, Արջուտ, Անտառամուտ, 
Դեբետ, Ազնվաձոր, Գուգարք, Շնող, Հաղպատ, Շամուտ, Մարց, Քարինջ, Մեծ Պարնի, 
Լուսաղբյուր, Լեռնավան, Հարթագյուղ, Ղուրսալ, Ագարակ, Մեծավան/ համերգներով 
/ժողովրդական, գուսանական, հայրենասիրական երգեր/ հանդես է եկել Հաշմանդամու-
թյուն ունեցող անձանց «Հոգու լույս» ՀԿ-ի «Մեր երգը Ձեզ» համույթը /ղեկ.՝ կույր Հուսիկ 
Հարությունյան/։ Մարզպետարանը համերգների կազմակերպման գործում կազմակեր-
պությանը ցուցաբերել է գործուն աջակցություն։ 

ՀՈՒԱ կողմից 2015թ. նաև մարզական հաջողությունների տարի էր՝ 
� Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն 

հաշմանդամ մարզիկ» մրցույթի հանրապետական եզրափակիչ փուլին՝ ՀՀ Լոռու մարզը 
գրավեց պատվավոր երկրորդ տեղը։ Մեծ ներդրում ունեցան՝  հաղթողներ՝ խուլ Սարգիս 
Աթաբեկյանը /Վանաձոր, շախմատ/, հենաշարժողական Անուշ Ասլանյանը /Վանաձոր,  
շաշկի/, խուլ-համր Աշոտ Ալավերդյանը /Վանաձոր, շաշկի/, երկրորդ մրցանակիրներ՝ 
երկրորդ տեղ՝ ոտքը ամպուտացված Ստասիկ Նազարյանը /Սպիտակ, լող/, ոտքը 
ամպուտացված Տիգրան Պետրոսյանը /Սպիտակ, սեղանի թենիս/։ 

� ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից կազմա-
կերպվել է Բոչիայի հանրապետական առաջնությունը /2015թ. ՀՀ երիտասարդական 
մայրաքաղաք Ստեփանավանում/։ Մրցավայրը՝ «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի ամառային 
ներառական ճամբար։ Մասնակցել են 10 թիմեր՝ 30 մարզիկներով։ Առաջին տեղ գրավեց 
«Ագաթ-2» /Գյումրի/ թիմը, երկրորդը՝ «Սատար» ՀԿ-ի թիմն էր, երրորդում՝ Արցախի 
Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի թիմն էր։ Անհատական 
մրցումներում արցախցի Մանուշակ Մելքումյանը, երկրորդ տեղում՝ «Լիարժեք կյանք» ՀԿ 
նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը, երրորդը՝ Քրիստինե Կիրակոսյանը /Գյումրի/։ 

� Խուլերի Եվրոպայի փոխչեմպիոն և բրոնզե մեդալակիր, ինչպես նաև ՀՀ չեմպիոն 
դարձավ աշխարհի 2014թ. աշխարհի երիտասարդների չեմպիոն Սենիկ Սերոբյանը 
/Վանաձոր, ըմբշամարտ՝ ազատ և հունահռոմեկան ոճ/։ 

� Խուլերի Եվրոպայի չեմպիոն դարձավ Ռոբերտ Գևորգյանը /Վանաձոր, ձյուդո/ 
� Խուլերի Եվրոպայի երրորդ մրցանակակիր և ՀՀ չեմպիոն դարձավ Գևորգ 

Սերոբյանը /Վանաձոր, ըմբշամարտ/ 
� Ֆուտզալի ՀՀ առաջնության երրորդ մրցանակակիր /7 թիմերի միջև/, կազմում՝ 

Գագիկ Սերոբյան /մարզիչ/՝ Համլետ Բոշյանը /Ախթալա/, մյուսները Վանաձորից՝ Աշոտ 
Ալավերդյան, Մկրտիչ Գրիգորյան, Գուրգեն Պողոսյան, Մխիթար Նանայան, Սերյոժա 
Վարդանյան։ Թիմը նախորդ տարիներին եղել են ֆուտզալի ՀՀ  փոխչեմպիոն։ 



� Խուլերի ՀՀ բրոնզե մրցանակակիր Սարգիս Աթաբեկյանը /Վանաձոր, շախմատ/։ 
� Խուլերի ընտանիքների «Ուրախ մեկնարկներ» մրցույթում Սերոբյանների 

ընտանիքը գրավեց երկրորդ տեղը, նախկինում Սերոբյանները եղել են ՀՀ կրկնակի 
հաղթողներ 

� «Լիարժեք կյանք» ՀԿ նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը /Ստեփանավան/ 
հաշմանդամություն ունեցող և տեսողական խնդիրներով անձանց, սպորտի 
վետերանների «ՊարաԱրթ» մարզամշակութային փառատոնում /Սոչի/ գրավել է 2-րդ 
տեղը /բոչիայի անհատական մրցապայքար/ 

� Կույրերի շախմատի միջազգային մրցաշարում Համլետ Մեջլումյանը գրավեց 
երրորդ տեղը 

� Պարօլիմպիկ համաշխարհային խաղերին /Սոչի/ Լոռու մարզից երկու մարզիկներ՝ 
Հարություն Մխիթարյանը /Վանաձոր/՝ երրորդ տեղ, Սերոբ Աբրահամյանը /Տաշիր/՝ 
չորրորդ տեղ  

� ՀՀ հաշմանդամային սպորտի ամենամյա «Փյունիկ» մարզական խաղերի 
չեմպիոն դարձավ ՀՀ բազմակի չեմպիոն վանաձորցի Հարություն Մխիթարյանը 
/ծանրամարտ/, վերջին 10 տարիների անփոփոխ առաջատար 

� Տաշիրցի Սերոբ Աբրահամյանը դարձավ ՀՀ չեմպիոն՝ ծանրամարտ պառկած 
վիճակից՝ հրում վարժությունում 

� Տաշիրցի Սերգեյ Կիրակոսյանը դարձավ ՀՀ չեմպիոն՝ բազկամարտից 
� Բազկամարտի պրոֆեսիոնալների մրցաշարում /Ա-1/ երրորդ տեղը գրավեց 

/Վլադիկավկազ/ տաշիրցի Սերոբ Աբրահամյանը /ձախ ձեռք/, /2003թ. բազկամարտի  
աշխարհի չեմպիոն/ 

� Համահայկական խաղերում տաշիրցի Սերոբ Աբրահամյանը /բազկամարտ/ 
գրավեց չորրորդ տեղը 

� ՀՀ հաշմանդամային սպորտի փոխչեմպիոն դարձավ վանաձորցի Հարություն 
Մխիթարյանը /բազկամարտ՝ աջ և ձախ ձեռքեր/ 

� Արտակարգ իրավիճակների համակարգի աշխատակից-մարզիկների շրջանում 
Հարություն Մխիթարյանը ոչ հաշմանդամների շրջանում ևս արձանագրել է մարզական 
հաջողություններ /ծանրամարտ, բազկամարտ/։ 
 

ՀՈՒԱ շրջանում իրականացվող հարցերին են նվիրվել Հանձնաժողովի անդամների 
մասնակցությամբ կայացած հեռուստատեսային հաղորդումներ և մամուլի 
հրապարակումներ։ 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության 
վարչությունում գործում է թեժ գիծ՝ 0322 2-33-99 հեռախոսահամարով 
/առողջապահության և սոցիալական ապահովության հարցերով/, իսկ «Լիարժեք 
կյանք» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Ամեն ինչ մեզ համար, մեզ հետ» ծրագրի 
շրջանակներում գործում է 080001311 անվճար թեժ գիծը: Հեռաձայնողների հարցերն 
առնչվում են առողջապահական, սոցիալական և շատ այլ ոլորտներում խախտված 
իրավունքներին, որոնց անմիջապես անդրադարձ է եղել: «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի և 
գործընկեր կազմակերպությունների գրասենյակներում իրավաբանների կողմից 
մատուցվել է անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն:  

 



Մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև տարեց անապահով 
քաղաքացիների հիմնահարցերը: Լոռու մարզի բնակչության /230.000/ շուրջ 14%-ը /շուրջ 
32.500 մարդ/ 63 տարեկանից բարձր են, որից՝ ծերության սոցիալական կենսաթոշակ են 
ստանում շուրջ 2%-ը, իսկ աշխատանքային կենսաթոշակառուների գերակշիռ մասը 
կանայք են: Տարեցները հիմնականում ունեն գրեթե նույն հիմնախնդիրները, ինչ ՀՈՒԱ:   

Վանաձորում գործում են բարեսիրական առաքելությամբ շուրջօրյա ինչպես «Վանա-
ձորի տարեցների տունը» /ավելի քան 50 տարեցների խնամքով/, այնպես էլ «Կյանքի 
հաց» ԲՀԿ-ի «Հույսի տուն» ծերերի հանգստավայրը /30-70 տարեցների խնամքով/, իսկ 
մարզում տարեցների հարցով համակարգված գործունեություն են ծավալում վետերան-
ների մարզային և տարածաշրջանային կառույցները: «Կյանքի հաց» ԲՀԿ-ն իր խնամքի 
կենտրոնում վճարովի հիմունքներով օթևան է տվել անօթևան, անժառանգ /անխնամ/ և 
անկողնային խնամքի կարիք ունեցող տարեցների /ներառյալ՝ ՀՈՒԱ/: 

Զգալի աշխատանքներ է իրականացնում «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ն, որի 
շահառուները բարեգործական ճաշարաններից օգտվող, տնային կարիք ունեցող հարյու-
րավոր տարեցներն են (շահառուների թիվը Վանաձոր, Սպիտակ. Ալավերդի և Տաշիր 
քաղաքներում տաք սնունդ են ստանում 426 մարդ), իսկ շահառուների ընտրությունը և 
մասնակի ֆինանսավորումը կատարում են համայնքները: Մարզկենտրոնում և Ալա-
վերդում համապատասխանաբար ևս 90 և 12 անձ սպասարկվում է տնային պայման-
ներում: Կազմակերպության մասնակցությամբ իրականացվում է «Հայաստանի աղքատ և 
կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում» և «Հրատապ օգնություն Սիրիայից 
տեղահանված ընտանիքներին» ծրագրերը: 2015թ. ԲՀԿ-ի ընդհանուր ներդրումը կազմել 
է շուրջ 64,58 մլն դրամ /որից՝ Վանաձորում՝ 22,56 մլն /Վանաձորի քաղաքապետարանի ներդրումը՝ 

1,5 մլն դրամ/, Ալավերդիում՝ 18,16 մլն դրամ /Ալավերդու քաղաքապետարանի ներդրումը՝ 2.0 մլն դրամ/, 
Սպիտակում՝ 16,68 մլն դրամ /Սպիտակի քաղաքապետարանի ներդրումը՝ 2,85 մլն դրամ/, Տաշիրում՝ 6,65 
մլն դրամ /առանց ներդրման/, Ստեփանավանում՝ 447.000 դրամ /առանց ներդրման/, Օձունում՝ 90.000 
դրամ /առանց ներդրման/։ 

 

.Գնահատելի է նաև «Հայկական Կարիտաս» ՄԲՀԿ-ի գործունեությունը 
Վանաձորում և Տաշիրում` «Տնային խնամք» ծրագրով (160 տարեցների ընդգրկումով): 

ՀՀ Լոռու մարզում հանդիսավորությամբ նշվեց Տարեցների միջազգային օրը: ՀՀ 
Լոռու մարզպետի կողմից կատարված այցելության ժամանակ Վանաձորի ծերանոցին 
նվիրաբերվեց վերջին սերնդի /թվային հեռարձակումն ապահովող/ հեռուստացույց։ 
Միջոցառմանը տոնական համերգով հանդես եկան Վանաձորի Գուսան Զաքարյանի 
անվան մշակույթի տան /տնօրեն՝ Ա.Սողոյան/ սաները և Վանաձորի երգի թատրոնի 
մենակատար Ա.Մխիթարյանը։ 

Նախորդ օրը ևս տոնական է եղել Վանաձորի տարեցների տան բնակիչների 
համար՝ նրանց համար տոնական միջոցառում են կազմակերպել Ստեփանավանի 
Ա.Մարգարյանի անվան մշակույթի տան /տնօրեն՝ Ա.Ղարաքեշիշյան/ սաները։ 

Մարզպետի առաջարկությամբ նաև համալիր վերլուծության են ենթարկվել երկարակյացների 
տվյալները և ՍԱՏԳ-ների միջոցով աջակցության ծրագիր է իրականացվել /նրանցից 4-ը նպաստառու են, 2 
ընտանիք ընդգրկվել են եռամսյակային հրատապ օգնության ցուցակներում/: 

Մարզպետը հոկտեմբերի 1-ին այցելել է նաև մարզի ամենաերկարակյաց կնոջը՝ Ա.Հովհաննիսյանին 
/հյուրասիրություն, 50.000 դրամ/։ Մարզպետարանը 50.000-ական դրամ օգնություն է ցուցաբերել նաև 
երկարակյացներ Լուսիկ Անդրեասյանին ու Մարգարիտ Չիլինգարյանին։ 100-ն անց անձանց համար 
միջոցառումներ են կազմակերպվել համայնքներում, մասնավորապես՝ Դեսպին Պետրոսյանին /Օձուն, 
50.000 դրամ/, Բուսնիկ Հարությունյանին /Եղեգնուտ, 25.000 դրամ/։  



Տարեցների համար կազմակերպվել են բազմաթիվ այլ միջոցառումներ՝ կրթօջախ-
ների նախաձեռնությամբ։ 

Մարզի ՍԱՏՄ-ների կողմից 2015թ. ընթացքում 18 անձանց /որից՝ Վանաձորի ՍԱՏԲ՝ 
12, Սպիտակի ՍԱՏԳ՝ 3, Թումանյանի ՍԱՏԳ՝ 2, Ստեփանավանի ՍԱՏԳ՝ 1/ համար 
կազմվել են փաստաթղթային փաթեթ՝ ծերանոցներում տեղավորելու խնդրով։ 

 
Փախստականների և միգրացիայի հիմնահարցեր 

01.01.2016թ. դրությամբ մարզում փաստացի բնակվում են ավելի քան 7500 
փախստական, որից քաղաքացիություն են ստացել շուրջ 6000 անձ: Աշխատունակ են` 
3.465 մարդ (46.2%),   նախկին քաղաքաբնակներ` 6.750 մարդ (90%):  

1999-2005թթ. բնակարանային խնդիր է լուծվել փախստականների 292 ընտանիք-
ների համար /Փախստականների նորվեգական խորհրդի, ՄԱԿ-ի և ՀՀ պետբյուջեի 
միջոցներով (20` Արջուտում, 16` Տաշիրում, 54` Վանաձորում, 52` Սպիտակում, 56` 
Ստեփանավանում, 58` Նոր Խաչակապ, Ղուրսալի, Ջրաշեն, Սարամեջ համայնքներում): 

Դեռևս բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների թիվը մարզում կազմում է 195:  
2006-2015թթ. Լոռու մարզում փախստական ընտանիքների բնակարանային 

ապահովման ծրագիր չի իրականացվել: 
 

Զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների հիմնահարցեր 
ՀՀ կառավարության 09.06.2005թ. թիվ 947-Ն որոշման պահանջներով է ընթա-

նում զոհված (մահացած) և հաշմանդամ (վիրավոր) զինծառայողների (ազատամարտիկ-
ների) ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման աշխատանքները: 

Ներկայումս ՀՀ Լոռու մարզում բնակարանի կարիքավոր են 85 (27 զոհվածի և 
58 զինհաշմանդամություն ունեցողի) ընտանիքներ, որից՝ 4-ը հաշվառվել են 2015թ.: 
Նախորդած տարիներին Լոռու մարզում բնակարան կամ բնակարան ձեռք բերելու 
համար ֆինանսական աջակցություն են ստացել զոհվածի և զինհաշմանդամի 224 
ընտանիքներ: 2002-2004թթ. Վանաձոր համայնքում մի քանի տասնյակ ընտանիքների 
բնակարանային հիմնահարց լուծվել է ՀՀ ՊՆ-ի բնակֆոնդի համայնքին տրամադրման 
հաշվին` համայնքային միջոցներով բնակարանները վերանորոգելով և դրանք 
շահառուներին հատկացնելով: 

2015թ. ՀՀ ՊՆ բնակապահովման ծրագրից օգտվեց զոհված զինծառայողի մեկ 
ընտանիք՝ 6.276.000 դրամ /որից՝ 4 մլն դրամը ՀՀ կառավարության 16.07.2015թ. թիվ 
758 որոշմամբ, իսկ 2.276.000 դրամը՝ ՀՀ ՊՆ-ի բնակհանձնաժողովի թիվ 2 նիստի 
արձանագրությամբ/։  

29.06.2015թ. Վանաձորում նշվել է անհայտ կորած զինծառայողների հիշատակի 
օրը /միջոցառումներ խաչքարի մոտ, հուշ-ցերեկույթ Ս.Զորյանի անվան տուն-թան-
գարան/. թվով 15 անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների մարզպետի կողմից 
տրամադրվել է 20.000-ական դրամ, ամբողջը՝ 300.000 դրամ:  

 

2015թ. ընթացքում վարչության կողմից մշակվել են տարբեր գերատեսչություններին 
ուղղված  748 գրության նախագծեր, պատասխանվել է 447 քաղաքացիների դիմումների, 
որից 181-ին տրամադրվել է դրամական օգնություն:    


