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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 

Արջուտի համայնքապետարանի 
աշխատակազմը 

համագործակցում է Վանաձորի 
սոցիալական աջակցության 

տարածքային բաժնի /ՍԱՏԲ/ հետ: 
 

Երկրաշարժի հետևանքով փլվել է 
համայնքի վարչական շենքը 
/դեռևս չի կառուցվել/: 
Համայնքը չի ընդգրկված աղետի 
գոտու բնակավայրերում: 
 
Նման ընտանիք համայնքում չկա: 
 

     



աջակցությամբ իրականացվող բնա-
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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Համայնքում տնակային պայման-
ներում բնակվում են ԱԳՀ-ում 
հաշվառված 14 ընտանիքներ, 
որից 9 ընտանիք նպաստառու է, 
որոնց համար ամրագրվել է 
բնակպայմանների «05» ծած-
կագիրը: 
Կատարվել է ընտրանքային 
ուսումնասիրություն. 
• Մայիլյան Գայանե /սոցիալա-

կան անձնագիր 748373, նպաս-
տառու է, Արջուտ, 21-րդ փող., 
16-րդ նրբ., 3 տնակ/ ընտանիքը 
հաշվառված է համայնքի թիվ 5 
տնտ. գրքի 411 գրառման տակ 
/3 անձ/: Արջուտի 
գյուղապետարանից 
06.12.2017թ.  տրվել է թիվ 137 
տեղեկանքը: 

• Բրուտյան Կոլյա /սոցիալական 
անձնագիր 83235, նպաստառու 
է, Արջուտ, 31-րդ փող., 4 տնակ/ 
ընտանիքը հաշվառված է 
համայնքի թիվ 7 տնտ. գրքի 603 
գրառման տակ /2 անձ/: 
Արջուտի գյուղապետարանից 
01.02.2018թ.  տրվել է թիվ 19 



տեղեկանքը: 
• Քարտաշյան Երվանդ /սոցիա-

լական անձնագիր 279731, 
նպաստառու է, Արջուտ, 26-րդ 
փող., 36 տնակ/ ընտանիքը հաշ-
վառված է համայնքի թիվ 5 տնտ. 
գրքի 477 գրառման տակ /2 անձ/: 
Արջուտի գյուղապետարանից 
07.03.2.2017թ.  տրվել է թիվ 36 
տեղեկանքը: 

• Այվազյան Էվելինա /սոցիալա-
կան անձնագիր 757383, նպաս-
տառու է, Արջուտ, 19-րդ փող., 
30 տնակ/ ընտանիքը հաշ-
վառված է համայնքի թիվ 4 
տնտ. գրքի 330 գրառման տակ 
/2 անձ/: Արջուտի գյուղապե-
տարանից 13.02.2018թ.  տրվել է 
թիվ 29 տեղեկանքը: 

 
Ընտանիքի անդամը գտնվում է 
զինծառայության մեջ, 
ամրագրված է Ծ21 ծածկագիրը. 
• Հովհաննիսյան Դավիթ՝ 

ծառայությունը մինչև 
06.07.2018թ.  /սոցիալական 
անձնագիր 288652, նպաստառու 
չէ, Արջուտ, 10-րդ փող., 2/ 
ընտանիքը հաշվառված է 
համայնքի թիվ 4 տնտ. գրքի 592 
գրառման տակ /4 անձ/:  

• Գալստյան Անուշավան՝ 
ծառայությունը մինչև 
02.07.2019թ. /սոցիալական 
անձնագիր 653552, նպաստառու 
է, Արջուտ, 23-րդ փող., 22/ 
ընտանիքը հաշվառված է 



համայնքի թիվ 5 տնտ. գրքի 446 
գրառման տակ /4 անձ/:  

 
Միևնույն բնակության վայրում 
հաշվառված ընտանիքների մասով 
/առանձին տնտեսություն վարող/՝ 
• Ավագիմյան Էմիլյա /սոցիա-

լական անձնագիր 664247՝ 
նպաստառու է, Արջուտ, 20-րդ 
փող., 20-րդ նրբ. 5/: Վանաձորի 
ՍԾՏԲ-ին կից գործող Վանաձո-
րի տարածաշրջանային համա-
կարգող խորհրդի 31.03.2017թ. 
թիվ 34 որոշման 18-րդ կետի 
համաձայն ընտանիքի համար 
առաջարկվել է լրացնել սոցիա-
լական անձնագիր: 
 

Ընտանիքը բնակվում է ուրիշի 
սեփականություն հանդիսացող 
տանը, ամրագրված է «06» 
ծածկագիրը. 
• Ջիլավյան Լեյլի /սոցիալական 

անձնագիր 653598/՝ նպաստա-
ռու է, Արջուտ, 1-ին փող., 4-րդ 
նրբ. 11/, ընտանիքը բնակվում է 
Արթուր Մխիթարյանի տանը, 
հաշվառված է համայնքի թիվ 1 
տնտ. գրքի 74 գրառման տակ /4 
անձ/: Արջուտի գյուղապետարա-
նից տրվել է 17.03.2017թ.  թիվ 
193 տեղեկանքը: 

• Դոնականյան Արարատ /սոցիա-
լական անձնագիր 614573/՝ 
նպաստառու է, Արջուտ, 1-ին 
փող., 9-րդ նրբ. 2/, ընտանիքը 
բնակվում է Դմիտրի Ժամկոչյանի 



տանը, հաշվառված է համայնքի 
թիվ 1 տնտ. գրքի 59 գրառման 
տակ /1 անձ/: Արջուտի գյուղապե-
տարանից 18.12.2017թ.  տրվել է 
թիվ 142 տեղեկանքը: 

• Մոսինյան Աննա /սոցիալական 
անձնագիր 666892/՝ նպաստա-
ռու է, Արջուտ, 23-րդ փող., 9/, 
ընտանիքը բնակվում է Էդուարդ 
Գասպարյանի տանը, հաշ-
վառված է համայնքի թիվ 5 
տնտ. գրքի 428 գրառման տակ 
/3 անձ/: Արջուտի գյուղապե-
տարանից 07.08.2017թ.  տրվել է 
թիվ 79 տեղեկանքը: 

Բոլոր տվյալներն ամրագրված են: 

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

Ուսումնասիրությունը կատարվել է 
ՀՀ կառավարության 30.01.2014թ. 
N 145-Ն որոշմամբ հաստատված N 
3 հավելվածի 7-րդ կետի պահանջ-
ներին համապատասխան: 
Ուսումնասիրվել է  Ալվարդ 
Նալբանդյանի /սոցիալական 
անձնագիր 300180, նպաստառու է/ 
գործը, որի համար որպես 
բնակարանային ծածկագիր դրված 
է «03» կոդը/: Տունը երկրաշարժից 
հետո դարձել է 3-րդ աստիճանի 
վթարային: Ընտանիքի հասցեն՝ 
Արջուտ, 1-ին փող. 7-րդ նրբ., 3/, 
հաշվառված է համայնքի թիվ 1 
տնտ. գրքի 49 գրառման տակ /5 
անձ/: «Քաղաքաշինական 
ծրագրերի փորձագիտական 
կենտրոն» ԲԲԸ-ի կողմից տրվել է 
25.08.2017թ. թիվ 01/97 
տեղեկանքը: 

     



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

Նման երեխաներ չկան: 

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

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 գոր-

Արջուտ համայնքի ղեկավարի նստա-
վայրը տեղավորված է համայնքի 
բուժկետի շենքում /շենքը փլվել է 
երկրաշարժից/՝ տնակային 

     



ծող բոլոր կարգի գործատուները 

հաշմանդամների համար ապահո-

վում են սոցիալական  ենթակառուց-
վածքի օբյեկտների, բնակելի, հասա-
րակական, արտադրական շենքերի և 
կառույցների մատչելիության, հասա-
րակական տրանսպորտից և տրանս-
պորտային հաղորդակցության,  կա-
պի և տեղեկատվության միջոցներից, 
հանգստի և ժամանցի վայրերից 
անարգել կերպով օգտվելու 
պայմանների ստեղծումը: 

պայմաններ: Մուտքի մոտ երկու 
աստիճան է, որը լիովին անմատչելի 
է դարձնում մուտքը: 
Հարակից գտնվում է փոստային բա-
ժանմունքը՝ տնակում: Համայնքի 
դպրոցը երկհարկանի է, առկա է 
թեքահարթակ: 
Համայնքի մշակույթի ակումբը 
տնակային պայմաններում է գործել: 
Հարմարեցված հասարակական 
տրանսպորտ համայնքում չկա, 
սպասարկում է Վանաձոր-Արջուտ 
երթուղին: 

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

Արջուտ համայնքի ղեկավարի 
15.04.2016թ. թիվ 11-Ա որոշմամբ 
խնամակալություն է սահմանվել 
Հովհաննես Հրաչյայի Մալինինի  
/ծնվ. 20.01.2014թ./ նկատմամբ: 
Երեխայի հայրը՝ Հրաչյա Հովսե-
փյանը գտնվում է կալանավայրում, 
մայրը՝ Լիանա Մալինինան լքել 
հեռացել է: Երեխայի նկատմամբ 
խնամակալ է նշանակվել հայրական 
կողմի տատը՝ Կարինե Օհանի 
Հովսեփյանը /ծնվ. 1967թ./: 
Փաստաթղթերն ամբողջական են: 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 է 
Թերի է 

պահպանված 
Պահպանված չէ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

Առաջարկություններ 

հսկողության 

ընթացքում 

հայտնաբերված 

խախտումների 

վերացման վերաբերյալ 

Հայտնաբերված 

խախտումները 

վերացնելու 

նպատակով 

սահմանված 

ժամկետները 

1. ՀՀ մարզպետները մինչև 
յուրաքանչյուր տարվա փետրվա-
րի 15-ը՝ գյուղական համայնք-
ների ղեկավարներից ստանում 
են Սեզոնային զբաղվածության 
խթանման միջոցով գյուղացիա-
կան տնտեսությանն աջակցու-
թյան տրամադրման ծրագրում 
ընդգրկման ենթակա հող օգտա-
գործողների վերաբերյալ առա-
ջարկությունները` 
համապատասխան համայնքի 
ղեկավարի պատշաճ 
հիմնավորմամբ: 

2017թ. ծրագիր չի 
իրականացվել: 

     

 
 


