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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 կազմակերպելով 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 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի 9-րդ և  22-րդ կետեր. 
       գ. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի  N 145-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի Ձև  N 1. 
դ. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի  N 145-Ն որոշմամբ հաստատված N 12 հավելվածի 11-րդ կետ. 
ե. 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 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Ընտանիքի կազմը և փաստացի 
բնակության հասցեն որոշվում են 
տարածքային կենտրոնի, տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի և խորհրդի 
մեկական ներկայացուցիչներից կազմված 
խմբի տնային այցելությամբ, եթե` 
 
 
 
 
 
 

Ոռուտ գյուղական 
համայնքի 
աշխատակազմը 
սերտ 
փոխհամագործակ
ցության մեջ է 
Ստեփանավանի 
սոցիալական 
աջակցության  
տարածքային 
գործակալության 
/ՍԱՏԳ/ հետ 
 
 

     



1) սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված 
տեղեկատվության մեջ որպես դիմողի 
ընտանիքի բնակության հասցե նշված է 
երկրաշարժի հետևանքով քանդված 
շինության հասցեն. 
 
2) դիմողը ներառված է պետական 
աջակցությամբ իրականացվող 
բնակարանային ապահովման ծրագրում` ոչ 
իր փաստացի բնակության վայրում: 
 
 
 
 
 
 
 
3) ուսումնասիրության մասին 
արձանագրությունն ստորագրվում է 
տնային այցելությանը մասնակից բոլոր 
պաշտոնատար անձանց կողմից: 
4) Ընտանիքի բնակարանային 
պայմանները`  
5)  այլ պայմաններ (վարձակալությամբ կամ 
առանց դրա ընտանիքին չպատկանող 
բնակելի տարածություն, հյուրանոց, 
առողջարան, հիվանդանոց, 
զբոսաշրջության հանգրվան, 
մանկապարտեզ, դպրոց, նկուղ, 
ավտոտնակ և այլն): 
6) Պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք 
տեղական ինքնակառավարման մարմնից 
կամ հյուրանոցի, առողջարանի, 
հիվանդանոցի, զբոսաշրջության 
հանգրվանի, մանկապարտեզի, դպրոցի 
կառավարման ղեկավար մարմնից: 
 

Պապյան 
Մարետա 
Սիրեկանի-1փող. 
2փակ. 2տն 
 
 

1.  Սարգսյան 
Սիրուշ Պողոսի 
-6 փող. 3փակ. 
1տն 

2. Պետրոսյ
ան Արսեն 
Արամայիսի – 
2փող, 32 տ 

3. Օհանյան 
Սամվել Հայկի- 
2 փող. 1փակ.3տ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նման ընտանիք 
չկա  
 



2.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 քաղաքաշինության 
նախարարության լիազորած 
մասնագիտացված կազմակերպության կամ 
այդ կազմակերպությունից ստացված 
համապատասխան եզրակացության հիման 
վրա տեղական ինքնակառավարման 
մարմնի կողմից տրված տեղեկանք.  
3) տեղեկանք` որպես առանց ծնողական 
խնամքի մնացած երեխա հաշվառելու 
մասին՝ տրված խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմնի կողմից:          

 
Օհանյան 
Սամվել Հայկի- 2 
փող. 1 փակ. 3տն 
 
 

1. Մաղաքյան 
Վահան 
Պարուրի 

2. Սարգսյան 
Պավլիկ 
Սաղաթելի  

 
 
 
Նման 
տեղեկանք չի 
տրվել 
 
 

     

3. Խորհուրդը կազմում է հանձնաժողով` 
առնվազն երեք անդամով, որում կարող են 
ներգրավվել ՀՀ մարզպետարանի 
աշխատակազմի, խորհրդի անդամ 
կազմակերպությունների, դիմողի 
փաստացի բնակության վայրի տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի 
ներկայացուցիչներ: 

      

 
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 խնամակալություն, 
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): 
 



      1) Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`        
ա. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված. 
բ. 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 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Հայաստանի Հանրապետության 
պետական իշխանության և 
կառավարման մարմինները, 
Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում գործող բոլոր կարգի 
գործատուները հաշմանդամների  
համար ապահովում են սոցիալական  
ենթակառուցվածքի օբյեկտների, 
բնակելի, հասարակական, 
արտադրական  շենքերի և 
կառույցների մատչելիության, 
հասարակական տրանսպորտից և 
տրանսպորտային 
հաղորդակցության, կապի և 
տեղեկատվության միջոցներից, 
հանգստի և ժամանցի վայրերից 
անարգել կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

Համայնքում 
առկա 

ենթակառուց-
վածքները 

մատչելի են 
հաշամնդամ-
ների համար: 

     

2. Խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմնի որոշման 
պատճենը` տվյալ անձի նկատմամբ 
խնամակալություն (պատրոնաժ) 
սահմանելու մասին: 

1.Ալիբեկ և 
Սաթենիկ 
Ոսկանյանների 
նկատմամբ 
խնամակալ է 
ճանաչվել 
թոռը՝ Դիանա 

     



Ոսկանյանը 
/20.10.09թ. 
գյուղապետի 
թիվ 10 որոշում/ 
 
2.Վարդան և 
Մանե 
Բուդագովների 
նկատմամբ 
խնամակալ է 
ճանաչվել 
տատը՝ 
Մարիետա 
Բուդագովան 
/06.07.10թ. 
գյուղապետի 
թիվ 5 որոշում/ 

 
3. Գործառույթը ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝  hամայնքի ղեկավարը  սահմանում է 
խնամակալություն, հոգաբարձություն, իրականացնում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին օրենքով վերապահված այլ լիազորություններ 
(«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի երկրորդ մասի 2.1 -րդ կետ): 
 

       1) Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`  

ա. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին»  ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, 11-րդ հոդվածի 1-ին 
մաս.  
բ. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի  N 962-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 4-րդ կետ: 

 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է 
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված 

չէ 
Հայտնաբերված 
խախտումները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1.Բուժական, դաստիարակչական, 
բնակչության սոցիալական պաշտպանությա
ն հաստատություններում, անկախ դրանց 
կազմակերպական-իրավական ձևից, 
գտնվող կամ բնակվող`  առանց 

Նման ընտանիք 
չկա 

     



ծնողական խնամքի մնացած երեխաները 
կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչներն 
իրավունք ունեն պահանջելու պարբերաբար 
ուսումնասիրել խնամքի և 
դաստիարակության համար անհրաժեշտ 
պետական սոցիալական նվազագույն 
չափորոշիչներին` երեխաներին 
տրամադրվող ծառայությունների 
համապատասխանությունը: Տվյալ 
ուսումնասիրությունները կազմակերպում են 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմինը և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները՝  
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխ
աների կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչների դիմումների հիման 
վրա, Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
Նշված կազմակերպություններում 
պաշտոնատար անձինք պարտավոր են 
վերացնել բացահայտված խախտումները և 
տեղեկացնել այդ մասին լիազորված 
պետական կառավարման մարմին կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմին՝ 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված  
ժամկետներում: 
Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
գտնվող՝ առանց ծնողական խնամքի մնաց
ած  երեխաները հատուկ հոգածության 
և պաշտպանության իրավունք ունեն 
պետական կառավարման, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կողմից, 
որոնք պետք է նպաստեն  երեխաների  
լիարժեք կենսագործունեությանը և 
զարգացմանը, ինչպես նաև ապահովեն 



նրանց մասնակցությունը հասարակական 
կյանքին: 

2 Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների և առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների թվին պատկանող 
անձանց հաշվառումը (սկզբնական, 
տարածքային և կենտրոնացված) 
իրականացվում է համապատասխանաբար 
խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմինների (սկզբնական հաշվառում), 
Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետարանների (Երևանի 
քաղաքապետարանի) (տարածքային 
հաշվառում) և Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության 
կողմից (կենտրոնացված հաշվառում): 

      

 
4.Գործառույթը ըստ <<Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ համայնքի ղեկավարը նպաստում է նոր աշխատատեղերի 

ստեղծմանը, կազմակերպում է վճարովի հասարակական աշխատանքներ (<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի երկրորդ մասի 1-ին 
կետ),աջակցում է գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացմանը (<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի երկրորդ մասի 1-ին 
կետ): 

 1) Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`  
  ա. ՀՀ Կառավարության 2014 թվականի  ապրիլի 17-ի N  534  -Ն որոշման 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա.» պարբերություն: 

Դրույթների անվանումը Պահպանված է 

Թերի է 

պահպա

նված 

Պահպա

նված չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություննե

ր հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման 

վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

1.ՀՀ մարզպետները մինչև յուրաքանչյուր 
տարվա փետրվարի 15-ը՝ գյուղական 
համայնքների ղեկավարներից ստանում 
են Սեզոնային զբաղվածության խթան-

Ուռուտ համայնքի ղեկավարը սահման-
ված կարգով ներկայացրել է համայնքի 
թվով 24 ներքոշարադրյալ բնակիչների 
տվյալները՝  

     



ման միջոցով գյուղացիական տնտեսու-
թյանն աջակցության տրամադրման 
ծրագրում ընդգրկման ենթակա հող 
օգտագործողների վերաբերյալ առաջար-
կությունները` համապատասխան հա-
մայնքի ղեկավարի պատշաճ հիմնավոր-
մամբ: 

Մարտիրոսյան  Հովհաննես 

Մանուկյան Արման 

Չոբանյան  Սյուզաննա 

Գաբրիելյան Վալերիկ  

Սահակյան Սիրանուշ 

Մաղաքյան Արտակ 

Շահբազյան Վահե 

Սարգսյան Արման 

Բարսեղյան Ֆլորա 

Այվազյան Անահիտ 

Դիլանյան Քնարիկ 

Մաղաքյան Հայարփի 

Պետրոսյան Արմեն 

Պետրոսյան Աշոտ 

Բաղոյան Լիլիթ 

Մելիքյան Նազելի 

Սպիրիդոնովա Սվետլանա 

Մաղաքյան  Վահան 

Մաղաքյան Լեյլի 

Մալխասյան Ստելլա 

Ասատրյան Լիլիա 

Շահնազարյան Նաիրա 

Օհանյան Սեյրան 

Փիլիկյան Հարություն 

Տեղեկատվությունը ձևաչափով տրամա-
դրվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարություն։ 

 


