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Սոցիալական աջակցություն 
ՀՀ Լոռու մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում համալիր 

կերպով ներկայացվել են ենթաբնագավառները և առաջարկվել բարելավման ենթա-
ծրագրեր, որոնք առնչվում են բնակչությանը մատուցվող սոցիալական ծառայությունների 
մատչելիությանը, իրազեկության բարձրացմանը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, 
տարեցների և հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հիմնախնդիրների լուծմանը:  

Ընտանիքների անապահովության գնահատման (ընտանեկան նպաստի) համակարգի 
բարելավումը ՀՀ կառավարության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմա-
վարական ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկն 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 շտեմարան-
ները, 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

 
 

2016թ. ընթացքում ՍԱՏՄ-ները փաստագրել են 24.149 ընտանիք (կանխատեսվել էր 
25.204-ը), նրանցից նպաստի իրավունքը պահպանել են 17.672-ը, իրավունքը կորցրել` 
2.202 ընտանիք (որոնցից` 135-ը փաստագրման, 1.296-ը չփաստագրման, իսկ 771-ը` 



ՍԱՏՄ-ների ուսումնասիրության արդյունքում): Նոր նպաստառու են դարձել 3.088 ընտա-
նիքներ: 01.01.2017թ. դրությամբ նպաստառու են ամսական միջինացված 20.313 ընտանիք: 

 

Մարզի ՍԱՏՄ-ները իրենց աշխատանքներն իրականացրել են պետության կողմից 
տրամադրված միջոցների սահմաններում: 2016թ. ընթացքում մարզի սոցիալական 
աջակցության տարածքային մարմինները տնտեսել են շուրջ 305 մլն դրամ: 

Մարզում 2016թ. ընթացքում ՍԱՏՄ-ների կողմից վճարվել է ավելի քան 6 մլրդ 566 
մլն դրամ պետական նպաստներ /ներառյալ՝ հրատապ օգնությունները/, այդ թվում՝ 
վճարվել է ավելի քան 6.26 մլրդ դրամ ընտանեկան նպաստ /ներառյալ՝ սոցիալա-
կանը/ և հրատապ օգնություն՝ ավելի քան 303 մլն դրամ: 

Նպաստառու ընտանիքի 1.129 երեխայի համար վճարվել է կրկնակի չափով 
ծննդյան նպաստ՝ 56.7 մլն դրամ/, առաջին դասարան հաճախող 1.688 երեխայի 
համար վճարվել է միանվագ օգնություն՝ շուրջ 42.275 մլն դրամ, 25 ընտանիքներում 
մահացած անդամի համար՝ 1.25 մլն դրամ, հրատապ օգնություն է վճարվել ավելի քան 
203 մլն դրամ /միջին հաշվով յուրաքանչյուր ամիս 962 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 

Ցուցա
կային 4846 1744.3 3769 1355.2 4004 1314.5 1206 460.97 1156 427.05 

Վճար
ված 4714 1678.6 3685 1316.7 3984 1305.6 1173 444.03 1130 414.35 

Սոցիալական 
նպաստ 

Ցուցա
կային 2277 491.29 1155 252.48 843 180.9 662 145.17 395 85.33 

Վճար
ված 2206 469.8 1114 240.3 828 176.4 638 136.93 375 80.45 

Ընդամենը՝  

 

Ցուցա
կային 7123 2235.6 4828 1607.7 4846 1495.4 1869 606.15 1551 512.38 

Վճար
ված 6920 2148.36 4799 1557.06 4812 1482.07 1810 580.97 1505 494.8 

 
Հրատապ օգնությունների մասով՝                                                              /մլն դրամ/ 

Բնութագրիչներ 

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

Գումար 
Ընտ./ 
անձ 

/միջ./ 

Գու-
մար 

Ընտ./ 
անձ 

/միջ./ 

Գու-
մար 

Ընտ./ 
անձ 

/միջ./ 

Գու-
մար 

Ընտ./ 
անձ 

/միջ./ 

Գումա
ր 

Երեխայի 
ծննդյան 

միանվագ 
օգնություն 

/50.000դր./ 

Ցուցա
կային 289 14.45 502 25.1 169 8.55 72 3.7 99 5.0 

Վճար
ված 

288 14.4 502 25.1 168 8.5 72 3.7 99 5.0 

Երեխայի առա-
ջին դասարան 
հաճախման 
միանվագ 
օգնություն 
/25.000դր./ 

Ցուցա
կային 645 16.125 415 10.375 280 7.075 175 4.375 179 4.475 

Վճար
ված 

639 15.98 415 10.375 280 7.075 175 4.375 179 4.475 

Ընտանիքի Ցուցա 12 0.6 3 0.15 8 0.4 1 0.05 1 0.05 



անդամի մահ-
վան դեպքում 
/50.000դր./ 

կային 
Վճար
ված 12 0.6 3 0.15 8 0.4 1 0.05 1 0.05 

Եռամսյակային 
հրատապ 

օգնություն 
/18.000 դր./ 

միջին. 

Ցուցա
կային 345 73.11 246 52.14 229 48.13 89 18.97 78 16.89 

Վճար
ված 

335 70.56 241 50.89 226 47.46 87 18.37 74 15.72 

Ընդամենը վճարված  1015.4  86.52  63.44  26.49  25.24 
 

2016թ. մարզում սահմանված ժամկետներում վճարվել են պետական նպաստները 
և հրատապ դրամական օգնությունները: 

    

Համաձայն ՀՀ ՍԱՊԾ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության՝ 2016թ. ՀՀ Լոռու 
մարզում ծննդյան պետական նպաստ է տրվել 2964 երեխայի /2015թ.՝ 3774/ համար: 

Ստորև, ըստ ծնված երեխաների հերթական կարգաթվի, ներկայացվում է համառոտ 
տեղեկատվությունը /2015-2016թթ.՝ համեմատականով/. 

 

Տարածա-
շրջանը 

 
Երեխաների 

թիվը 

Նպաստների թվաքանակը՝ ըստ երեխայի 
հերթական կարգաթվի 

 
Առաջին 
երեխա 

2-րդ 
երեխա 

3-րդ 
երեխա 

4-րդ 
երեխա 

5-րդ և 
հաջորդ 
երեխա 

Վանաձոր 2015թ. 1613 718 636 217 32 10 

2016թ. 1318 573 501 199 27 18 

Սպիտակ 2015թ. 737 342 268 114 10 3 

2016թ. 537 206 222 84 19 6 

Ստեփանավան 2015թ. 425 200 137 71 13 4 

2016թ. 354 150 132 61 10 1 

Թումանյան 2015թ. 653 274 242 116 17 4 

2016թ. 515 205 180 110 13 7 

Տաշիր 2015թ. 346 164 132 38 9 3 

2016թ. 240 81 99 56 3 1 

Ամբողջը՝ 2015թ. 3774 1698 1415 556 81 24 

 
2016թ. 2964 1215 1134 510 72 33 

 

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, կենսաթոշակային, հաշմանդամության և զբաղվածության 
տվյալներ և այլն): Նկատելի աշխատանքներ են տարվել  համադրման արդյունքում 
քաղաքացիներին ավելի վճարված գումարների ետգանձման ուղղությամբ:  



2016թ. ընթացքում մարզի սոցիալական ծառայությունները սխալ տեղեկություն-
ներ ներկայացրած  քաղաքացիներից ետ են գանձել շուրջ 14.733 մլն դրամ, որից շուրջ 
7.45 մլն դրամը բաժին է ընկնում Վանաձորի սոցիալական աջակցության տարածքային 
բաժնին։  

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում` 2016թ. 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 2016թ. 

ընթացքում  

Սոցիալական աջակցու-
թյան խորհուրդների և 

դատական ատյանի կողմից 
մարված 

Մնացորդը` 
01.01.2017թ. 
դրությամբ 

Վանաձորի ՍԱՏԲ 17.75 7.45 3.13 10.31 

Սպիտակի ՍԱՏԳ 4.97 3.48 0 1.49 

Ստեփանավանի ՍԱՏԳ 2.25 2.04 1.02 0.21 

Թումանյանի ՍԱՏԳ 1.12 0.8 0.07 0.32 

Տաշիրի ՍԱՏԳ 1.53 0.97 0 0.56 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ     27.62 14.73 4.23 12.89 
 
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: 

2016թ. ընթացքում մարզի ՍԱՏԳ-ների կողմից տրամադրվել են 9.110 տեղեկանքներ 
/2015թ.  տրամադրվել է 8.588 տեղեկանք/, պատկերը հետևյալն է. 

 

Տեղեկանքների բնույթը և տրամադրող 
մարմինը 

Վանաձո-
րի ՍԱՏԲ 

Սպիտակի 
ՍԱՏԳ 

Ստեփա-
նավանի 
ՍԱՏԳ 

Թուման
յանի 
ՍԱՏԳ 

Տաշիրի 
ՍԱՏԳ 

Լոռու 
մարզ 

Ա /անձնագրային ծառայություն 1.221 349 326 139 350 2.385 

Բ /բժշկական ընկերություններ 1.944 740 880 501 261 4.326 

Գ /գիտա - կրթական հաստատու-
թյուններ 

899 330 174 121 42 1.566 

Դ /այլ ծառայություններ/ 234 310 149 66 70 829 

Ամբողջը՝ 4.298 1.729 1.529 827 727 9.110 
 
 Մարզի ՍԱՏՄ-ների կողմից շարունակվել են ավանդի դիմաց տրվող փոխհատուցման 

գործընթացը: 2016թ. ընթացքում փոխհատուցվել է 493 անձ` ավելի քան 105.153 մլն 
դրամի չափով /2015թ.՝ 387 անձ 80.6 մլն դրամի չափով/: 

2007-2016թթ. ընթացքում փոխատուցվել են 15.706 քաղաքացիներ՝ շուրջ 2 մլրդ 748 
մլն դրամ։ 

 



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 52.120 մարդ, հաշմանդամություն ունեն 

19.382-ը (որից առաջին խումբ` 811, երկրորդ խումբ` 7.869, երրորդ խումբ` 9.932, մանկուց 
հաշմանդամություն ունեն 770 երեխա), ծնողազուրկ են 2.307 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 2016թ. բոլոր ամիսների 
կենսաթոշակները: 
 
Աշխատաշուկա և զբաղվածություն 

2016թ. 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 01.01.2017թ. դրությամբ՝ 10399 մարդ, որից՝ 

7191-ը կանայք են (Վանաձոր՝ 4515/3105-ը կին, Ալավերդի 1591/1092, Ստեփանավան՝ 
2224/1629, Սպիտակ՝ 1704/1085, Տաշիր՝ 365/280): Քանի որ պետական ծրագրերը ավելի 
պահանջարկված ու նպատակամետ են, այդ պատճառով էլ նկատելիորեն բարձրացել է 
գործազուրկների ակտիվությունը տվյալ ծրագրերում ընդգրկվելու նախաձեռնողակա-
նությունը։  

Աշխատանք փնտրողների թիվը 01.01.2017թ. կազմել է 11017 մարդ, նախորդ 
ժամանակահատվածում՝ 11159 մարդ /Վանաձոր՝ 4665, Ալավերդի՝ 1850, Սպիտակ՝ 1777, 
Ստեփանավան՝ 2292, Տաշիր՝ 433/։ Նրանցից աշխատանքի է տեղավորվել 1001 մարդ, 
որից՝ 716 կին (Վանաձոր՝ 533 /որից՝ 420՝ կին/, Ալավերդի՝ 104 /որից՝ 69 կին/, Ստեփա-
նավան՝ 209 /որից՝ 116 կին/, Սպիտակ 89 /որից՝ 68 կին/, Տաշիր՝ 66 /որից՝ 43 կին): 

Զբաղվածության ամենամյա ծրագրերով աշխատանքի է ընդունվել 246 մարդ 
/Վանաձոր՝ 130, Ալավերդի՝ 17, Սպիտակ՝ 27, Ստեփանավան՝ 41, Տաշիր՝ 31/:  

Մարզում բարձր մակարդակի վրա է մնում աղքատությունը։ Աղքատության 
մակարդակը մարզում կազմում է 36.4%՝ նախորդ տարվա 38.6%-ի դիմաց։ Իսկ ծայրահեղ 
աղքատները՝ 3.0%՝ նախորդ տարվա 2.6%-ի դիմաց, այսինքն բարձրացել է ծայրահեղ 
աղքատների թիվը։ 

Միջին ամսական աշխատավարձը մարզում կազմում է 145302 դրամ, միջին 
հանրապետականի՝ 180111 դրամի դիմաց (80.7 %): 

ՀՀ կառավարության 17.04.2014թ. թիվ 534-Ն որոշման պահանջների համաձայն՝ 
ա/ Մարզպետի կողմից հաստատված ժամանակացույցով մարզի 4 համայնքներում 

/Վանաձոր, Փամբակ, Գարգառ և Մեծ Պարնի համայնքներում/ իրականացվել են 
վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ: 

բ/ գյուղական բնակավայրերի բնակչության շրջանում՝ աշխատաշուկայում 
աշխատաշուկայում անմրցունակ, գյուղատնտեսական նշանակության հողի 
սեփականատեր կամ վարձակալ կամ անհատույց օգտագործող հանդիսացող անձանց 
ներգրավմամբ իրականացվեց Սեզոնային զբաղվածության խթանմանն ուղղված ծրագիրը, 
որի շրջանակներում 554 ծրագրերի համար պետությունը ֆինանսավորել է շուրջ 79.8 մլն 
դրամ /նախորդ տարի 280 ծրագրեր՝ շուրջ 42.2 մլն դրամ/, որից՝ Վանաձոր՝ 161 /24.17 մլն 
դրամ/, Ալավերդի՝ 47 /9.97 մլն դրամ/, Սպիտակ՝ 168 /19.6 մլն դրամ/, Ստեփանավան՝ 142 
/18.51 մլն դրամ/, Տաշիր՝ 36 /7.55 մլն դրամ/: 



Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից Վանաձորում 22.07.2016թ. 
անցկացվեց «Աշխատանքի տոնավաճառ», որին մասնակցություն ունեցան 26 գործա-
տուներ, փաստվեց 327 թափուր աշխատատեղերի պահանջարկը, ևս 204-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։ Վանաձորում գործող «Էբրիկոտ» ընկերությունում աշխատում են 15 
հաշմանդամություն ունեցող անձ /որից՝ հուշանվերների արտադրությունում՝ 10, իսկ 
արծաթյա զարդերի արտադրությունում՝ 5/: 

 
Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցներին 

Մարզի թվով 3 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից 
2016թ. հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար լրացվել են 208 ՎԱԾ (վերականգնո-
ղական անհատական ծրագրեր), որից 32 սայլակ, 48 այլ պարագաներ (օրթոպեդիկ կոշիկ, 
գուլպա), 30 ձեռնափայտ, 23 հենակ, 12 քայլակ, 13 լսողական սարք, պրոթեզավորվել է 56 
անձ (որից՝ 27 կրծքի), ձայնաստեղծ սարք՝ 4։ 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համակողմանի աջակցությունը շարունակում է 
մնալ մարզպետարանի առաջնահերթ գործառույթներից մեկը: Մարզպետարանը սերտ 
համագործակցային աշխատանք է իրականացնում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարության հետ, գործընթացում ներգրավելով մարզի ակտիվ 
կառույցներին, մասնավորապես՝ հաշմանդամների վերականգնողական պարագաներով 
ապահովելու ուղղությամբ առանձնանում են «Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը 
Հայաստանում» բարեգործական հիմնադրամը, «Լիարժեք կյանք», «Սպիտակ բազե» և 
«Երիտասարդական ալիք» ՀԿ-ները՝ աջակցություն ստանալով երևանյան «Սատար» 
հաշմանդամների հարցերով զբաղվող ՀԿ-ից /վերջինս զբաղվում է նաև հաշմանդամային 
գույքի արտադրությամբ/: 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայր ապահովելու 
ուղղությամբ աշխատանքները դեռևս բավարար չեն /մասնավորապես՝ թեքահարթակների 
կառուցման/ 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 հիմնախնդիր է մնում:  

Մարզի համայնքապետարաններում կառուցվել են ավելի քան 30 թեքահարթակներ, 
շուրջ 40-ում մատչելիության ապահովման խնդիր կա, իսկ մյուսները մատչելի են 
շինարարական տեսակետից անվասայլակ օգտագործող մարդկանց համար:  

Մարզի 163 կրթական հաստատություններից 103-ում առկա է թեքահարթակ, շինա-
րարական տեսակետից մատչելի են 26-ը, իսկ 34 դպրոցում դեռևս թեքահարթակ չկա: 



Մարզի իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող 31 առողջապահական 
ընկերություններից /5 ընկերություն միավորվել են/ 28-ում առկա են թեքահարթակներ, 
շինարարական տեսակետից մատչելի են 3-ը: 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: 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային 
հանձնաժողովը 2016թ. հրավիրել է 5 նիստ /որից՝ 1-ը արտագնա/՝ օրակարգային 22 
հարցերով: Հանձնաժողովի նիստերը եղել են ընդլայնված, դռնբաց և լուսաբանվել են 
ԶԼՄ-ներով /մամուլ, հեռուստատաընկերություն/, իսկ Լոռու մարզային հանձնաժողովի 
գործունեության մասին առկա բոլոր տվյալները տեղակայվել են մարզպետարանի կայք-
էջում՝ առանձնացված ըստ նիստերի հերթականության և արձանագրությունների: ՀՀ ԱՍՀ 
նախարարության հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության մասնա-
գետը հանդես է եկել օրակարգային զեկուցումով, «Օրրան» կազմակերպության Վանաձորի 
«Գրիգորյան կենտրոնի» սաները բեմադրել են «Նորեկը» թեմատիկ ներկայացումը: 

Հանձնաժողովը 2016թ. նոյեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը հայտարարվել է 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և հիմնահարցերի լուծմանը 
նվիրված միամսյակ /իրազեկումը կատարվել է նշված լրատվամիջոցներով/: 
Համառոտագրությունը ներկայացվել է տարեվերջյան նիստում։ 

Դեկտեմբերի 3-ին ԶԼՄ-ների մասնակցությամբ ընթացած մամուլի ասուլիսին 
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների սոցիալական իրացման, տարվա 
ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին խոսեցին «Հավասար իրավունքներ, 
հավասար հնարավորություններ» ՀԿ /նախագահ՝ Անուշ Ասլանյան/ և Հանձնաժողովի 
քարտուղար Վ.Ջաղինյանը։ 

Մարզպետարանը սերտ համագործակցության մեջ է մարզում գործող միջազգային և 
տեղական հասարակական կազմակերպությունների /նրանց մասնաճյուղերի/ հետ, 
նրանցից մեծ մասը ընդգրկված են մարզպետարանում գործող տարբեր հանձնաժողով-
ներում կամ տարածաշրջանային համակարգող խորհուրդներում: Մասնավորապես՝ 

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ, «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ, «Վորլդ Վիժն Հայաստան» ՄԲԿ, «Լիարժեք 
կյանք» ՀԿ, «Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ, «Երուսաղեմի բժշկական Սուրբ Ղազարի Օրդենը 
Հայաստանում» բարեգործական հիմնադրամ, «Երիտասարդական ալիք» ՀԿ, «Սպիտակ բազե» ՀԿ, 
«Լուսաստղ» ԲՀԿ, «Մանկական կենտրոն» ԲՀԿ, «Մոլորակ» ԲՀԿ, «Ունիսոն» ՀԿ, «Սպիտակ-Ֆերմեր» ՀԿ, 
«Լոռու զարգացմ,ան կենտրոն» ՀԿ, «Ապագա Սպիտակ» տարածքային զարգացման ՀԿ, «ՀՀ պատերազմի, 
զինված ուժերի, աշխատանքի վետերանների խորհուրդ» ՀԿ, «Ստեփանավանն է խոսում» ԲՀԿ, «Զոհված 
ազատամարտիկների ընտանիքների միություն» ՀԿ, «Համայնքային համախմբման և աջակցման կենտրոն» 
համայնքային ՀԿ, «Համայնքային իրավաբանների միավորում» ՀԿ, Գործատուների տարածքային միություն, 
Երիտասարդ տնտեսագետների ասոցիացիա և այլն:  

2016թ. ընթացքում առողջարանային ուղեգրերով մարզի հաշմանդամության 
հիմնախնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ների միջնորդությամբ 40 շահառուներ կազդուրվել են 
Աղվերանի  «Գանձաղբյուր»,  առողջարանում: 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 
«Սպիտակ բազե» ՀԿ-ն իր աշխատանքները կազմակերպում է մարզպետարանի 
աջակցությամբ «Սպիտակի բժշկական կենտրոնի» մասնաշենքերից մեկում տրամադրված 
տարածքում։  



Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հիմնահարցերով զբաղվող միջազ-
գային և տեղական հասարակական կազմակերպությունների սոցիալական աջակցության 
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկույթը ներկայացված է ստորև:  

ա/ Տեղեկատվություն մարզում գործող ցերեկային կենտրոնների վերաբերյալ 
 Անվանումը Տեղակայման 

վայրը 
/հասցե/ 

Տրամադրվող ծառայության 
համառոտ նկարագրություն 

Շահառու-
ների թիվը 
/տարեկան/ 

Ֆինանսավ
որման 

աղբյուրը 

1 

«Առաքելությւոն 
Հայաստան» ԲՀԿ 

Վանաձոր, 
Ներսիսյան 6 

Տարեց, նաև հաշմանդամ 
անձանց զբաղվածություն 

136 պետբյուջե 

2 Սպիտակ, 
Չարեցի 10 

Տարեց, նաև հաշմանդամ 
անձանց զբաղվածություն 

106 պետբյուջե 

3 Ալավերդի, 
Սանահիտ 
Սարահարթ 
թաղամաս 19ա 

Տարեց, նաև հաշմանդամ 
անձանց զբաղվածություն 

126 պետբյուջե 

4 Տաշիր, Խանջյան 
3 

Տարեց, նաև հաշմանդամ 
անձանց զբաղվածություն 

51 պետբյուջե 

5 

«Լիարժեք կյանք» 
ՀԿ 

Ստեփանավան, 
Նժդեհի 17/23ա 

Հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների կրթադաստիա-
րակչական ծառայություն 

40՝ 
մշտական 
հաճախ-

մամբ  

պետբյուջե 

6 Տաշիր, 
Գագարինի 7 

Հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների կրթադաստիա-
րակչական ծառայություն 

20՝ 
մշտական 
հաճախ-

մամբ  

պետբյուջե 

7 «Հայկական 
Կարիտաս» ԲՀԿ 

Տաշիր Տարեց, նաև հաշմանդամ 
անձանց զբաղվածություն 

60 դոնոր կազ-
մակերպութ
յան միջոց-
ներով 

 

բ/ Տեղեկատվություն մարզում գործող տնային պայմաններում միայնակ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց  սոցիալական սպասարկման  վերաբերյալ  

 Անվանումը Տեղակայման 
վայրը 

/հասցե/ 

Տրամադրվող ծառայության 
համառոտ նկարագրություն 

Շահառու-
ների թիվը 
/տարեկան/ 

Ֆինանսավոր
ման աղբյուրը 

1 

«Առաքելությւոն 
Հայաստան» ԲՀԿ 

Վանաձոր, 
Ներսիսյան 6 

Տարեց, նաև հաշմանդամ 
տարեցների խնամք 

82 պետբյուջե 

2 Ալավերդի, 
Սանահին-
Սարահարթ 
թաղամաս 19ա 

Տարեց, նաև հաշմանդամ 
տարեցների խնամք 

12 պետբյուջե 

3 «Հայկական 
Կարիտաս» ԲՀԿ 

Վանաձոր Տարեց, նաև հաշմանդամ 
տարեցների խնամք 

80 դոնոր կազ-
մակերպությա
ն միջոցներով 

4 Հայկական 
Կարմիր Խաչի 
Լոռու մարզային 
մասնաճյուղ 

Վանաձոր Տարեց, նաև հաշմանդամ 
տարեցների խնամք 
/ծրագիրը նոր է սկսվել/ 

30 Շվեյցարական 
և Հայկական
կարմիր խաչի
աջակցությամբ 

 



գ/ Տեղեկատվություն  մարզում  գործող հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
շուրջօրյա խնամք տրամադրող  հաստատությունների վերաբերյալ 

 Անվանումը Տեղակայման 
վայրը 

/հասցե/ 

Տրամադրվող ծառայության 
համառոտ նկարագրություն 

Շահառուներ
ի թիվը 

/տարեկան/ 

Ֆինանսա-
վորման 
աղբյուրը 

1. Վանաձորի 
տարեցների տուն  

Վանաձոր, 
Մայմեխի խճ. 
8 

Միայնակ, սոցիալապես 
անապահով տարեցների խնամք 

50-55 
/միջինը/ 

ՀՕՖ ֆինան-
սավորում և 
պետական 
աջակցութ-
յուն 

2. Կյանքի հաց ՀԿ-ի 
«Հույսի տուն» 
հանգստավայր 

Վանաձոր, 
Աբեղյան  

անօթևան, անժառանգ /անխնամ/ 
և անկողնային խնամքի կարիք 
ունեցող տարեցների /ներառյալ՝ 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց/ խնամքի ծառայություն 

30-50 
/միջինը/ 

մասնավոր 
կառույց է 

 

Ընդգրկուն աշխատանքներ են իրականացնում մարզում գործող տեղական ՀԿ-ները 
/ներկայացվում է համառոտագիրը/: 

 «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ն առանձնանում է իր բազմակի ծրագրերով, շարունակել է 
գործել ՀԿ-ի Հատուկ կարիքներով անձանց կրթության և զարգացման Ստեփանավանի և 
Տաշիրի տարածաշրջանների համայնքային կենտրոնը, որտեղ սպասարկվում են 
Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանների 60 հաշմանդամ երեխաները, ինչպես նաև 
160 ռիսկի գոտում գտնվող երեխաներն ու պատանիները /ուսուցում, ազատ ժամանցի 
կազմակերպում/: 

«Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում 
ներդրած ջանքերի համար» անվանակարգում «Լիարժեք կյանք» սոցիալական 
հասարակական կազմակերպությունը պարգևատրվեց Հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների Ստեփանավանի ներառական ամառային ճամբարի, ինչպես նաև 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց «Անկախ կյանքի կենտրոնի» գաղափարից մինչև 
իրականացում կենսագործունեության համար 

Ստեփանավանում 16.04.2016թ. բացվեց «Լիարժեք կյանք» ՀԿ–ի Անկախ կյանքի 
կենտրոնը, որ վերանորոգվել և կահավորվել է Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային 
պլատֆորմ հիմնադրամի, Գերմանական Կարմիր Խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամա-
սային կազմակերպության և ԱՄՆ Խաղաղության Կորպուսի աջակցությամբ:  

• «Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» ՀԿ-ն այս տարի 
առավել քան ամենաակտիվն էր, իրականացրեց յոթ ծրագրեր: Իսկ «Հաշմանդամություն 
ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության բնագավառում ներդրած ջանքերի 
համար» անվանակարգում «Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» 
հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Անուշ Առաքելյանը 
պարգևատրվեց “Mobility International – USA”-ի կողմից իրականացված «Կանանց 
առաջնորդության և հաշմանդամության ինստիտուտ» ծրագրի շրջանակում հաղթող 
ճանաչվելու համար: 

• «Երուսաղեմի բժշկական Սուրբ Ղազարի Օրդենը Հայաստանում» բարեգործական 
հիմնադրամը 2016թ. «Սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության 
գործում ներդրած ջանքերի համար» անվանակարգում հիմնադրամի տնօրեն Ժակլին 
Հեքիմյանը պարգևատրվեց իր արդյունավետ աշխատանքի համար, մասնավորապես՝  



ՀՀ Լոռու մարզի բուժհաստատություններին, Արտակարգ իրավիճակների Լոռու մարզային 
վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնին, հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց, Արցախյան և սիրիական պատերազմների հետևանքով տեղահանված 
ընտանիքներին բազմաթիվ բարեսիրական ծրագրեր իրականացնելու համար:  

• «Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ-ն կազմակերպել է մի շարք 
մարզամշակութային միջոցառումներ և էքսկուրսիաներ: ՀԿ-ի անդամ Սենիկ Սերոբյանը 
այս տարի հռչակվեց խուլերի ըմբշամարտի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, արժանանալով 
մարզպետի անհատական պարգևին: 

• Վանաձորի «Մանկական կենտրոն» ՀԿ-ի աջակցությամբ իրականացվում են 
տարբեր ծրգրեր, մասնավորապես՝ ամեն տարի իրականացվում է Լոռու մարզի ողնաշարի 
խնդիրներ ունեցող շուրջ 100 հաշմանդամ երեխաների բուժզննումը Գերմանիայից 
ժամանած բժիշկների կողմից:  

• «Սպիտակ բազե» և «Երիտասարդական ալիք» ՀԿ-ներն իրականացնում է մի շարք 
ծրագրեր, մասնավորապես՝ վերականգնողական տարբեր պարագաների բաշխում 
/անվասայլակ, քայլակ, հենակ, ձեռնափայտ և այլն/, «Խաչվող ուղիներ» ՀԿ-ն՝ հաշմանդամ 
երեխաների շրջանում իրականացնում է «Արթթերապիա» ծրագիրը, «Մոլորակ» 
մշակութային լրատվական ԲՀԿ-ն կազմակերպում է հաշմանդամ երեխաների մասնակ-
ցությունը տարբեր միջոցառումներին, «Ինֆորմացիոն կենտրոն» ՀԿ-ն հաշմանդամների 
ուսուցանում է համակարգչային դասընթացներ և այլն։ 

 
ՀՀ Լոռու մարզի հաշմանդամություն ունեցող մարզիկները 2016թ.արձանագրել են մի 

շարք հաջողություններ, մասնավորապես՝ 
� Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն 

հաշմանդամ մարզիկ» մրցույթի հանրապետական եզրափակիչ փուլին՝ ՀՀ Լոռու մարզը 
գրավեց պատվավոր առաջին տեղը /թիմի ավագ՝ Ռուբեն Մխիթարյան/։ Անհատական 
ցուցանիշներով հաղթողներ դարձան Սարգիս Աթաբեկյան /շախմատ/ և Անուշ Ասլանյանը 
/շաշկի/: 2-րդ տեղ գրավեցին Հարություն Մխիթարյանը /բազկամարտ/ և Անգելինա 
Քառյանը /եռամարտ/, 3-րդ տեղ՝ Սենիկ Սերոբյանը /եռամարտ/ և Աշոտ Ալավերդյանը 
/շաշկի/: 

� Խուլերի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն դարձավ միջազգային կարգի սպորտի 
վարպետ Սենիկ Սերոբյանը /Վանաձոր, ըմբշամարտ՝ հունահռոմեական ոճ/, ով նաև 
բրոնզե պարգև ստացավ ազատ ոճում: Սենիկը այս տարի ևս տարձավ ՀՀ չեմպիոն: 
Խոստումնալից մարզիկը նախկինում նվաճել է աշխարհի փոխչեմպիոնի, Եվրոպայի 
կրկնակի փոխչեմպիոնի, ՀՀ կրկնակի չեմպիոնի կոչումները:  

� ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
«Լավագույն մարզական ընտանիք-2016» մրցաշարի հանրապետական եզրափակիչ 
փուլում ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքից առաջին խմբի հաշմանդամ Ստասիկ 
Լյովայի Նազարյանի ընտանիքը գրավեց առաջին տեղը: 

� Խուլերի աշխարհի փոխչեմպիոն դարձավ 2015թ. Եվրոպայի չեմպիոն Ռոբերտ 
Գևորգյանը /Վանաձոր, ձյուդո/: 

� Խուլերի ՀՀ չեմպիոն դարձավ Սարգիս Աթաբեկյանը /Վանաձոր, շախմատ/։ 
� Ծանրակշիռ հաջողություններ է արձանագրել վանաձորցի անվասայլակով 

տեղաշարժվող Հարություն Մխիթարյանը, ով Հաշմանդամային սպորտի զարգացման 



գործում ունեցած ներդման և բարձր արդյունքներ ցույց տալու համար 2016թ. արժանացավ 
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարի շնորհակալագրի: 

Հարությունը այս տարի ունեցել է հետևյալ նվաճումները. Հայաստանի 
երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված բազկամարտի առաջնություն 
/50 կգ քաշային կարգ/՝ աջ և ձախ ձեռքերով – 1-ին տեղ, Հաշմանդամային սպորտի 14-րդ 
հանրապետական փառատոն՝ պաուերլիֆթինգի /ծանրամարտ, սեղմում պառկած դիրքից, 
54 կգ քաշային կարգ - 1-ին տեղ և բազկամարտ /մինչև 70 կգ/ - աջ ձեռքով - 1-ին տեղ, ՀՀ 
պաուերլիֆթինգի ֆեդերացիայի Վ.Ժամհարյանի 60-ամյակին նվիրված մրցաշար / 
ծանրամարտ, սեղմում պառկած դիրքից, 48կգ քաշ/ – 1-ին տեղ, ՀՀ բազկամարտի 
ֆեդերացիայի Ա.Սարգսյանի 70-ամյակին նվիրված ՀՀ առաջնություն /բացարձակ 
քաշային կարգում աջ ձեռքով/՝ 2-րդ տեղ: Նախորդած տարիներին ՀՀ բազմակի չեմպիոն 
և ռեկորդակիր Հարություն Մխիթարյանը եղել է նաև IWAS /ամպուտանտների և 
սայլակավորների/ ֆեդերացիայի համաշխարհային խաղերի բրոնզե մեդալակիր, ՀՀ 
հաշմանդամային սպորտի ամենամյա «Փյունիկ» մարզական խաղերի բազմակի հաղթող 
/ծանրամարտ/,  վերջին 10 տարիների անփոփոխ առաջատարն է: 

� Հաշմանդամների համահայկական 14-րդ փառատոնի շախմատի առաջնությունում 
Լոռու մարզի կույրերի կազմակերպության անդամ Համլետ  Մեջլումյանը գրավեց առաջին 
տեղը: Համլետը նաև ՀՀ հավաքականի կազմում /4 խաղատախտակ/, իսկ մրցակիցներն 
էին Վրաստանի և Ադրբեջանի հավաքականները, Վրաստանի Բակուրիանի քաղաքում 
նվաճեցին Հարավային Կովկասի առաջնության փոխանցիկ գավաթը: Նախկինում 
Համլետը քանիցս նվաճել է Կովկասի շախմատի առաջնության չեմպիոնի կոչումը, լուրջ 
հաջողությունների հասել ՀՀ առաջնույթւոններում: 

� Միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Սերոբ Աբրահամյանը /Տաշիր/ դարձավ  
ՀՀ չեմպիոն /բազկամարտ/ ձախ ձեռք – 1-ին տեղ: Նախկինում Սերոբը եղել է 
բազկամարտի աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի փոխչեմպիոն, ՀՀ բազմակի չեմպիոն 
բազկամարտից և ծանրամարտից /պառկած վիճակից՝ հրում վարժությունում/: 

� Սերգեյ Կիրակոսյանը /Տաշիր/ դարձավ ՀՀ չեմպիոն՝ բազկամարտից։ Նախկինում 
Սերգեյը քանիցս նվաճել է ՀՀ չեմպիոնի կոչումը: 

� Սերյոժա Մելքոնյանը /Ստեփանավան/ դարձել է ԼՂՀ-ի Բոչայի բաց առաջնության 
հաղթող: 

 
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 իրավաբանի 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 
հաշմանդամություն ունեցողները:   

Հոկտեմբերին մարզի մի շարք համայնքներում անցկացվել են Տարեցների 
մեծարման միջոցառումներ: Այցելությունները և տոնական միջոցառումները լուսաբանվել 
են մարզի ԶԼՄ-ների կողմից: 

ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 30.000-ական դրամ և «Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի օրդենը 
Հայաստանում» հիմնադրամի /տնօրեն՝ Ժակլին Հեքիմյան/ կողմից անկողնային սպիտակեղենի հավաքածու 
է հանձնվել մարզի 100-տարեկանն անց թվով 7 երկարակյացներին: Համայնքներից ստացված 
տեղեկատվության համաձայն համայնքի ղեկավարներն իրենց կողմից ևս 20.000 դրամ հավելումով 
այցելելություններ են կազմակերպել համայնքի ամենատարեց բնակիչներին: Ցանկը ներկայացվում է ստորև՝ 

1. Անդրեասյան Լուսիկ Թորոսի /ծնվ. 1912թ./ - Վանաձոր 
2. Կիրակոսյան Խորեն Սարգսի /ծնվ. 1913թ./ - Փամբակ 
3. Սիմոնյան Հերիքնազ Դավթի /ծնվ. 1913թ./ - Ձորագյուղ 
4. Պետրոսյան Դեսպին Մովսեսի /ծնվ. 1915թ./ - Օձուն 
5. Փիլոյան Բավական Համբարի /ծնվ. 1915թ./ - Սարահարթ 
6. Մաճկալյան Սանամ Զաքարի /ծնվ. 1915թ./ - Լեջան 
7. Հարությունովա Տատյանա Իվանովնա /ծնվ. 1916թ./ - Տաշիր: 

ՀՀ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից 200.000 դրամ է նվիրաբերվել «Վանաձորի 
ծերանոցին»՝ Տարեցների միջազգային օրվա տոնական միջոցառման և խնջույքի կազմակերպման համար: 
Տոնական միջոցառմանը մասնակցել են մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը և այլ պաշտոնատար 
անձինք: Մարզպետարանի կողմից կազմված ծրագրի համաձայն ծերանոցի բնակիչների համար տրվեց 
տոնական համերգ, իսկ «Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» հիմնադրամի կողմից 
անկողնային սպիտակեղենի հավաքածու /20 կոմպլեկտ/: Ծափողջույնների արժանացան ՀՀ վաստակավոր 
արտիստ Ստեփան Դալլաքյանը, ասմունքող-հանդիսավար, Մ.Խորենացի մեդալակիր Ջիվան Սարգսյանը, 
վերջինիս Պոեզիայի թատրոնի սաներ Դայանա Ամիրխանյանը, Մանե Սոֆյանը և ուրիշներ:  

Ուսումնասիրվել է նաև երկարակյացների ընտանիքներին պետական աջակցությամբ սատարելու 
հարցը։ Ներքոշարադրյալ թվով 4 անձանց ընտանիքները ընդգրկված են անապահովության գնահատման 
համակարգում, որպես նպաստառու: Իսկ մեկ ընտանիք ընդգրկվել է եռամսյակային հրատապ օգնության 
ցուցակում: 

Մարզկենտրոնում ավանդույթ դարձած «Վանաձորի օր» միջոցառումների շրջանակներում տեղ էին 
գտել նաև տարեցներին նվիրված միջոցառումները, մասնավորապես՝ հոկտեմբերի 1-ին Վանաձորի Գուսան 
Զաքարյանի անվան մշակույթի տան /տնօրեն՝ Ասատուր Սողոյան/ սաների ուժերով կայացավ Տոնական 
համերգ Տարեցների տան, «Առաքելությւոն Հայաստան» ԲՀԿ-ի և թաղամասի տարեցների համար: 
Շաբաթվա ընթացքում տարեցների համար տոնական միջոցառումներ կայացավ նաև Վանաձորի թիվ 1 և 2 
մշակույթի տներում: Իսկ Վանաձորի Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարան կատարված էքսկուրսիայի և ֆիլմի 
դիտմանը մասնակից կլինեն Վանաձորի տարեցների տան շահառուները: 

Ինչպես ամեն տարի այս տարի ևս «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի շահառուների համար 
կազմակերպվեցին տոնական միջոցառումներ: Վանաձորում նրանց համար միջոցառումները ներառվել էին 
«Վանաձորի օր» միջոցառման շրջանակներում, իսկ «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ Ալավերդու կենտրոնի 
տարեցներին շնորհավորել են Ալավերդու քաղաքապետարանի Երգի թատրոնի /գեղարվեստական ղեկավար 
Աղասի Գևորգյան/ սաները։  

Յուրօրինակ նախաձեռնությամբ է հանդես  եկել «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի «Տնային խնամք 
միայնակ ծերերին» ծրագիրն իրականացնողները, որոնք հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կազմակերպեցին 
տարբեր միջոցառումներ: 

Մարզի ՍԱՏՄ-ների կողմից 2016թ. ընթացքում 17 անձանց համար կազմվել են 
փաստաթղթային փաթեթ՝ ծերանոցներում տեղավորելու խնդրով /նախորդ տարի՝ 18/: 

 
 
 



Փախստականների և միգրացիայի հիմնահարցեր 
01.01.2017թ. 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:  
2006-2016թթ. 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 ընթանում 

զոհված (մահացած) և հաշմանդամ (վիրավոր) զինծառայողների (ազատամարտիկների) 
ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման աշխատանքները: 

Ներկայումս ՀՀ Լոռու մարզում բնակարանի կարիքավոր են 89 (29 զոհվածի և 
60 զինհաշմանդամություն ունեցողի) ընտանիքներ, որից՝ 6-ը հաշվառվել են 2016թ.: 
Նախորդած տարիներին Լոռու մարզում բնակարան կամ բնակարան ձեռք բերելու համար 
ֆինանսական աջակցություն են ստացել զոհվածի և զինհաշմանդամի 224 ընտանիքներ: 

2016թ. ՀՀ ՊՆ բնակապահովման ծրագրից օգտվեց զոհված զինծառայողի մեկ 
ընտանիք՝ 3.882.000 դրամ, իսկ մեկ զինհաշմանդամ հանվեց հաշվառումից, քանի որ 
անձնական միջոցներով բնակարան է ձեռք բերել։  

29.06.2016թ. Վանաձորում նշվել է անհայտ կորած զինծառայողների հիշատակի 
օրը թվով 15 անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների մարզպետի կողմից 
տրամադրվել է 20.000-ական դրամ, ամբողջը՝ 300.000 դրամ:  

 

 
 


