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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

27 հոկտեմբերի 2011թ. թիվ 351-Ա

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2008Թ. ՄԱՐՏԻ 31-Ի ԹԻՎ 130-Ա 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով “Իրավական ակտերի մասին” Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ  մասի  3-րդ  ենթակետով և  3-րդ  մասով,  Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահի 1997  թվականի մայիսի 6-ի  “Հայաստանի 

Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին” ՆՀ-728 

հրամանագրի 1.18  կետի ա)  ենթակետով,   հաշվի  առնելով  Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի 19.10.2011թ. 

թիվ 28 արձանագրությունը՝

Ո ր ո շ ու մ   ե մ.

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի 2008թ.  մարտի 31-ի 

“Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով Լոռու մարզային հանձնաժողով 

ստեղծելու մասին” թիվ 130-Ա որոշման 1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ` 

“1.  Ստեղծել  հաշմանդամություն  ունեցող  անձանց  հարցերով  զբաղվող  Լոռու 

մարզային հանձնաժողով` համաձայն թիվ 2 հավելվածի:”

 ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ  Ա.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

2011թ. հոկտեմբերի 27
ք.Վանաձոր



Հավելված 2.
ՀՀ Լոռու մարզպետի

2011թ. հոկտեմբերի 27-ի 
թիվ 351-Ա որոշման 

Կ Ա Զ Մ
հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային 

հանձնաժողովի

“Ա.Նալբանդյան - հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ Լոռու մարզպետ
Վ.Ջաղինյան - հանձնաժողովի քարտուղար, մարզպետարանի աշխատակազմի 

  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության 
  սոցիալական ապահովության բաժնի պետ

Հանձնաժողովի անդամներ.
Ս.Լամբարյան - մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և 

  սոցիալական ապահովության վարչության պետ
Ս.Հովհաննիսյան - մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-

  տնտեսական զարգացման վարչության պետ
Ա.Ջանազյան - մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության 

  վարչության պետ
Դ.Մանուչարյան - մարզպետարանի աշխատակազմի տեղական 

  ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր 
  մարմինների հարցերով վարչության պետ

Ս.Մակարյան - մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության պետ
Է.Մացակյան - մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և 

  սպորտի վարչության պետի տեղակալ
Ն.Սարգսյան - մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և 

  երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ
Ս.Խալաթյան - մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և 

  հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ
Գ.Բոջուկյան - մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և 

  սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական 
  ապահովության բաժնի առաջատար մասնագետ

Ա.Սիմոնյան - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
  աշխատակազմի ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության 
  գործակալության Լոռու մարզի թիվ 1 ԲՍՓՀ-ի նախագահ 
  /համաձայնությամբ/

Ա.Առաքելյան - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
  աշխատակազմի “ՀՀ զբաղվածության գործակալության” 
  Վանաձորի մարզային կենտրոնի տնօրեն /համաձայնությամբ/

Ա.Քոչարյան  - Լոռու մարզային գրադարանի տնօրեն /համաձայնությամբ/
Ս.Մաղաքյան - “Լիարժեք կյանք” հաշմանդամների բարեգործական ՀԿ 

  նախագահ /համաձայնությամբ/
Ս.Աբրահամյան - “Լիարժեք կյանք” ՀԿ-ի Տաշիրի մասնաճյուղի ղեկավար, 

  “Սիփան” սպորտային ակումբի նախագահ /համաձայնությամբ/
Գ.Սերոբյան - Հայաստանի խուլերի միավորման Լոռու մարզային 

  մասնաճյուղի նախագահ /համաձայնությամբ/
Հ.Ծատուրյան - Լոռու մարզի կույրերի վարչության նախագահ 



  /համաձայնությամբ/
Ս.Նազարյան - “Արան” հաշմանդամների ՀԿ նախագահ /համաձայնությամբ/
Ա.Գաբրիելյան - “Լուսաստղ” բարեգործական ՀԿ փոխնախագահ 

  /համաձայնությամբ/
Թ.Գրիգորյան - “Մանկական կենտրոն” ԲՀԿ նախագահ /համաձայնությամբ/
Ժ.Հեքիմյան - “Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի Օրդենը Հայաստանում” 

  բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն /համաձայնությամբ/
Ս.Ապրեսյան - “Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի 

  Վանաձորի մասնաճյուղի ղեկավար, “Մոլորակ” ԲՀԿ-ի 
  նախագահ  /համաձայնությամբ/

Ա.Ասատրյան - “Ունիսոն” ՀԿ-ի Սպիտակի մասնաճյուղի ղեկավար 
  /համաձայնությամբ/

Ս.Մարգարյան - կիրառական արվեստի մասնագետ /համաձայնությամբ/”:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ


