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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 48-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 

պահպան-
ված 

Պահպան
ված չէ 

Հայտնա-
բերված 

խախտում-
ները 

Առաջարկություն
ներ 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 ներկայացուցիչ-
ներից կազմված խմբի տնային 
այցելությամբ, եթե` 
1) սույն կարգի 7-րդ կետով սահման-
ված տեղեկատվության մեջ որպես 
դիմողի ընտանիքի բնակության հաս-
ցե նշված է երկրաշարժի հետևանքով 
քանդված շինության հասցեն. 
2) դիմողը ներառված է պետական 
աջակցությամբ իրականացվող բնա-

Ստեփանավանի համայնքապե-
տարանի աշխատակազմը սերտ 
փոխհամագործակցության մեջ է 
Ստեփանավանի  սոցիալական 
աջակցության տարածքային 

գործակալության  /ՍԱՏԳ/ հետ: 
 

Նման ընտանիքներ համայնքում 
չկան։ 

 
 
 

Նման ընտանիքներ համայնքում 
չկան։ 

 

     



կարանային ապահովման ծրագրում` 
ոչ իր փաստացի բնակության 
վայրում: 
3) ուսումնասիրության մասին արձա-
նագրությունն ստորագրվում է տնա-
յին այցելությանը մասնակից բոլոր 
պաշտոնատար անձանց կողմից: 
4) Ընտանիքի բնակարանային 
պայմանները`  
5) այլ պայմաններ (վարձակալու-
թյամբ կամ առանց դրա ընտանիքին 
չպատկանող բնակելի տարածություն, 
հյուրանոց, առողջարան, հիվանդա-
նոց, զբոսաշրջության հանգրվան, 
մանկապարտեզ, դպրոց, նկուղ, 
ավտոտնակ և այլն): 
6) Պահանջվող փաստաթուղթը` 
տեղեկանք տեղական ինքնակառա-
վարման մարմնից կամ հյուրանոցի, 
առողջարանի, հիվանդանոցի, զբո-
սաշրջության հանգրվանի, մանկա-
պարտեզի, դպրոցի կառավարման 
ղեկավար մարմնից: 

 
 
 
 
 
 
 
Նման ընտանիքներ համայնքում 

չկան։ 
 
 

2.Ներկայացվող փաստաթղթերի 
ցանկը՝                                      
1) տեղեկանք բնակարանային պայ-
մանների մասին (աղետի հետևանքով 
տրամադրված տնակ, ոչ հիմնական 
շինություն)՝ տրված տեղական ինք-
նակառավարման մարմնի կողմից.   
    
 
 
 
 
 
 

Ուսումնասիրությունը կատարվել 
է ՀՀ կառավարության 
30.01.2014թ. N 145-Ն որոշմամբ 
հաստատված N 3 հավելվածի 7-
րդ կետի պահանջներին համա-
պատասխան /ընտրանքային 
կարգով ուսումնասիրվել է  
Ստեփանավան, Պրոմեթևս-2 
տնակային թաղ. բնակիչների 
գործերը, որոնց համար որպես 
բնակարանային ծածկագիր 
տրված է «05» կոդը/.  Բնակվում 
են տնակային պայմաններում. 
• սոցիալական անձնագիր /ՍԱ/ 
202776 Գալստյան Գոհար        

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 3-րդ և 4-րդ աստիճանի վթարային 
բնակարանի համար Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքաշինու-
թյան նախարարության լիազորած 
մասնագիտացված կազմակերպու-
թյան կամ այդ կազմակերպությունից 
ստացված համապատասխան եզրա-
կացության հիման վրա տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի կողմից 

/ք.Ստեփանավան, Պրոմեթևս-2 
տնակային թաղ./, ծնողազուրկ 3 
երեխաներ /2 անչափահաս/: 
Տրվել է տեղեկանք Ստեփանա-
վանի քաղաքապետարանից 
բնակպայմանների մասին՝ /թիվ 
796, 26.08.2016թ./ 
• սոցիալական անձնագիր /ՍԱ/ 
627290 Ալոյան Թինա              
/ք. Ստեփանավան, Պրոմեթևս-2 
տնակային թաղ., 4 անչափահաս 
երեխաներ/: Տրվել է տեղեկանք 
Ստեփանավանի քաղաքապե-
տարանից բնակպայմանների 
մասին՝ /թիվ 61, 25.01.2017թ./ 
սոցիալական անձնագիր /ՍԱ/ 
873955 Գարկուշա Նատալյա   
/ք. Ստեփանավան, Պրոմեթևս-2 
տնակային թաղ./, նպաստառու 
չէ, սակայն կենցաղային պայ-
մաններից ելնելով պարբերաբար 
տրամադրվում է  եռամսյակային 
հրատապ օգնություն: Տրվել է 
տեղեկանք Ստեփանավանի 
քաղաքապետարանից բնակ-
պայմանների մասին՝ /թիվ 1468, 
19.12.2016թ./: 
 
• ՍԱ 627464 Ղարիբյան Ազիզ 
/ք.Ստեփանավան, Բաղրամյան 
19-13/՝ վթարային շինություն: 
3-րդ աստիճանի վթարայնու-
թյան մասին տեղեկանքը 
20.10.2016թ. տրվել է ՀՀ արտա-
կարգ իրավիճակների նախարա-
րության «Սեյսմիկ պաշտպանու-
թյան հյուսիսային ծառայու-
թյուն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: 



տրված տեղեկանք.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)տեղեկանք` որպես առանց ծնո-
ղական խնամքի մնացած երեխա 
հաշվառելու մասին՝ տրված խնամա-
կալության և հոգաբարձության 
մարմնի կողմից:          

•  ՍԱ 628013 Այվազյան 
Վիոլետտա /ք.Ստեփանավան, 
Չարենցի 108/՝ վթարային 
շինություն: 
3-րդ աստիճանի վթարայնու-
թյան մասին տեղեկանքը 
16.01.2017թ. տրվել է ՀՀ արտա-
կարգ իրավիճակների նախարա-
րության «Սեյսմիկ պաշտպանու-
թյան հյուսիսային ծառայու-
թյուն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: 
Ուսումնասիրվել է մեկ գործ՝ 
ՍԱ 817727 Սարգսյան Ծաղիկ 
/Ստեփանավան, Իսահակյան 3-4/, 
Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի 
03.10.2012թ. թիվ 268 որոշմամբ 
անչափահասներ Ռազմիկ, Արթուր և 
Անժելա Ռոբերտի Վերանյանների 
նկատմամբ նրանց տատին` Ծաղիկ 
Սարգսյանի խնամակալ ճանաչելու 
մասին: Կենտրոնացված հաշվառու-
մը՝ 07.05.2013թ. թիվ 2677-2679: 

3. Խորհուրդը կազմում է հանձնա-
ժողով` առնվազն երեք անդամով, 
որում կարող են ներգրավվել ՀՀ 
մարզպետարանի աշխատակազմի, 
խորհրդի անդամ կազմակերպու-
թյունների, դիմողի փաստացի բնա-
կության վայրի տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմնի ներկայացուցիչ-
ներ: 

ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 
հաստատվել է Համակարգող 
խորհուրդների կազմը /11 անձ/: 
Տնայցերի ժամանակ Հանձնա-
ժողովների կազմում ընդգրկվում 
են 3-ական անդամներ: 

     

 
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 (36-րդ հոդված),  համայնքի ղեկավարը սահմանում է խնամակալություն, հոգաբարձություն, իրականացնում է խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմիններին օրենքով վերապահված այլ լիազորություններ (36-րդ հոդված), 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 (48-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ): 



      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 

պահպան-
ված 

Պահպան
ված չէ 

Հայտնա-
բերված 

խախտում-
ները 

Առաջարկություններ 
հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 

վերացնելու 
նպատակով 
սահմանված 
ժամկետները 

1. Հայաստանի Հանրապետության 
պետական իշխանության և կառա-
վարման մարմինները, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում 
գործող բոլոր կարգի գործատուները 

հաշմանդամների համար ապահո-

վում են սոցիալական  
ենթակառուցվածքի օբյեկտների, 
բնակելի, հասարակական, 
արտադրական շենքերի և 
կառույցների մատչելիության, 
հասարակական տրանսպորտից և 
տրանսպորտային հաղորդակցու-
թյան,  կապի և տեղեկատվության 
միջոցներից, հանգստի և ժամանցի 
վայրերից անարգել կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

Ստեփանավան համայնքի 
ղեկավարի նստավայրի առջևում 
առկա է թեքահարթակ, սակայն 
կառույցը եռահարկ է: 
Ստեփանավան համայնքի նախա-
դպրոցական ուսումնական հաստա-
տությունները /թվով 4/ մուտքերի 
մոտ ունեն թեքահարթակներ, 
սակայն կիրառական է միայն 
առաջին հարկը նման անձանց 
համար: 
Դպրոցները նույնպես նման պայ-
մաններով են՝ առկա է թեքահար-
թակ, միայն 6 դպրոցներից թիվ    
6-րդում է, որ շենքի առաջամասի 
բազմակի աստիճանների պատճա-
ռով թեքահարթակը կառուցվել է 
շենքի ետևի մասում: Դարձյալ կի-
րառելի է միայն առաջին հարկերը: 
Պոլիկլինիկան վերանորոգման 
ընթացքի մեջ է /սկսվել է 2017թ. 
հունվարին/, նախատեսված է մեծ 
թռիչքով թեքահարթակ, իսկ 
հիվանդանոցը լիովին մատչելի է: 
Փոստային բաժանմունքները /թվով 
3 հատ են/ ունեն թեքահարթակ-
ներ, իսկ կապի օպերատորների 

     



գրասենյակները մատչելի մուտքեր 
ունեն՝ թեքահարթակներով, նման 
ապահովվածություն ունեն հան-
րային  ֆինանսական գրասենյակ-
ները: Ծառայությունները մատչելի 
են: 
Հարմարեցված հասարակական 
տրանսպորտ չկա, հանրային ժա-
մանցի որոշ օբյեկտներ մատչելի 
են: 

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

Ստեփանավան համայնքի ղեկա-
վարի 10.02.2017թ. թիվ 26 որոշ-
մամբ պատրոնաժ /օգնական/ է 
սահմանվել երկրորդ խմբի /ան-
ժամկետ/ հաշմանդամ Սուսան 
Գուրգենի Գրիգորյանի նկատմամբ 
/պատրոն՝ Կարեն Աշոտի Գրիգոր-
յան/: Փաստաթղթերը ամբողջա-
կան են: 

     

 
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 պաշտպա
նության հաստատություններում, 
անկախ դրանց կազմակերպական-

      



իրավական ձևից, գտնվող կամ 
բնակվող` առանց ծնողական խնամք
ի 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
 երեխաների 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 
մնացած 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 48-րդ հոդված), աջակցում է 
գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացմանը («Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 49-րդ հոդված): 

 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 Թերի է Պահպանված չէ Հայտնաբերված Առաջարկություններ Հայտնաբերված 



է պահպանված խախտումները հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

1.ՀՀ մարզպետները մինչև 
յուրաքանչյուր տարվա 
փետրվարի 15-ը՝ գյուղական 
համայնքների ղեկավարներից 
ստանում են Սեզոնային 
զբաղվածության խթանման 
միջոցով գյուղացիական 
տնտեսությանն աջակցության 
տրամադրման ծրագրում 
ընդգրկման ենթակա հող 
օգտագործողների վերաբերյալ 
առաջարկությունները` 
համապատասխան համայնքի 
ղեկավարի պատշաճ 
հիմնավորմամբ: 

Քաղաքային 
համայնքները 
այս ծրագրում 

չեն 
ընդգրկված: 

     

 


