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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: 
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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` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վանաձորի սոցիալական աջակ-
ցության տարածքային բաժինը 
/ՍԱՏԲ/Վանաձորի համայնքապե-
տարանի առանձնացված ստո-
րաբաժանում է: 
 
Երկրաշարժի հետևանքով հա-
մայնքը խիստ տուժել է: Վանաձոր 
համայնքը ընդգրկված է աղետի 
գոտու բնակավայրերի ցանկում: 
Նախորդած տարիներին կառուց-
վել են մեծաթիվ շենքեր, բնակելի 
թաղամասեր, սակայն առ այսօր 
բնակարանային խնդիր ունեն  
մոտ 30 ընտանիքներ, որոնք 
հիմնականում բացակայում են: 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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-
կարանային ապահովման ծրագրում` 
ոչ իր փաստացի բնակության 
վայրում: 
 

Համայնքում տնակային պայման-
ներում բնակվող նպաստառու 
ընտանիքների համար անա-
պահովության գնահատման հա-
մակարգում /ԱԳՀ/ ամրագրվել է 
բնակպայմանների «04» ծած-
կագիրը: 
Ընտանիքը նախկինում բնակվել է 
երկրաշարժից փլված հասցեում՝ 
• Բաբայան Սվետլանա Աբգարի 

/սոցիալական անձնագիր 
296611, նպաստառու է, 
Վանաձոր, Սպանդարյան փող. 
1-1-27 տնակ: Նախկինում 
բնակվել են երկրաշարժից 
քանդված Վանաձորի Վարդա-
նանց փող. 5-53 հասցեում, 
Վանաձորի քաղաքապետարա-
նից 21.02.2018թ. տրվել է թիվ 
283 տեղեկանքը: 

• Բադալյան Մանվել Երիբեկի /սո-
ցիալական անձնագիր 279724, 
նպաստառու է, Վանաձոր, 
Շիրակի խճ. 62-25 տնակ: 
Նախկինում բնակվել են 
երկրաշարժից քանդված 
Վանաձորի Շիրակի խճ. 62-25 
հասցեում, Վանաձորի քաղա-
քապետարանից 22.05.2018թ. 
տրվել է թիվ 1083 տեղեկանքը: 

Ընտանիքն ընդգրկված է պետա-
կան աջակցությամբ իրականաց-
վող բնակապահովման ծրագրում՝ 
ոչ իր փաստացի բնակության 
հասցեով: 
• Թորոսյան Ծաղկանուշ Սուլթանի 

/սոցիալական անձնագիր 
279034, նպաստառու է, Վանա-
ձոր, Սևակի փող. 45-8: Նախկի-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

նում բնակվել են երկրաշարժից 
վթարային դարձած Վանաձորի 
Ավետիսյան 55-57/59 հասցեում, 
Վանաձորի քաղաքապետարա-
նից 21.06.2018թ. տրվել է թիվ 
393 տեղեկանքը: 

• Բայրամյան Վանիկ Սմբատի 
/սոցիալական անձնագիր 
299042, նպաստառու է, Վանա-
ձոր, Համբարձումյան փող. 17դ-
1, երկրաշարժից վթարային 
դարձած Վանաձորի Գրիբոյե-
դովի փող. 6-74 հասցեում, Վա-
նաձորի քաղաքապետարանից 
22.05.2018թ. տրվել է թիվ 1082 
տեղեկանքը: 

 
Համայնքում հանրակացարանա-
յին պայմաններում բնակվող 
ընտանիքներին ամրագրվել է 
բնակպայմանների «02» ծած-
կագիրը 
• Ստեփանյան Լիլիթ Լևոնի /սո-

ցիալական անձնագիր 835548, 
նպաստառու է, Վանաձոր, 
Երևանյան խճ. 90 /հանրակա-
ցարան/-309 սենյակ: Անձնա-
գրային հաշվառումով է հանրա-
կացարանի հասցեն /առցանց 
հարցում՝ 30.10.2018թ./: 

• Եսայան Հրածին Քերոբի /սո-
ցիալական անձնագիր 294365, 
նպաստառու է, Վանաձոր, 
Ուսանողական փող. 14 հանրա-
կացարան/-313 սենյակ: Անձնա-
գրային հաշվառումով է հանրա-
կացարանի հասցեն /առցանց 
հարցում՝ 10.12.2018թ./: 

 



Համայնքում տնակային պայման-
ներում բնակվող ընտանիքներին 
ամրագրվել է բնակպայմանների 
«05» ծածկագիրը 
• Մխիթարյան Լուսինե Սլավիկի 

/սոցիալական անձնագիր 
835677, նպաստառու է, Վա-
նաձոր, Ավետիսյան 55/57-73 
տան հասցեով տնակ/. Վանա-
ձորի քաղաքապետարանից ըն-
տանիքին տրվել է տնակի 
վերաբերյալ տեղեկանքը 
/26.03.2018թ. թիվ 639/: 

• Ասլիկյան Ներսես Թելմանի /սո-
ցիալական անձնագիր 666724, 
նպաստառու է, Վանաձոր, 
Սանկտ-Պետերբուրգի փող. 5/2-
1-11 տնակ/: Անձնագրային 
հաշվառումով է տնակի հասցեն 
/առցանց հարցում՝ 
19.02.2018թ./: 

• Հովհաննիսյան Վարդիթեր 
Հովհաննեսի /սոցիալական 
անձնագիր 653107, նպաստառու 
է, Վանաձոր, Սանկտ-Պետեր-
բուրգի փող. 5/3-3-24ա տնակ/: 
Անձնագրային հաշվառումով է 
տնակի հասցեն /առցանց 
հարցում՝ 17.08.2018թ./: 

• Շեստակովա Քրիստինե Սամ-
վելի /սոցիալական անձնագիր 
836854, նպաստառու է, Վանա-
ձոր, Սանկտ-Պետերբուրգի փող. 
5/3-7-17 տնակ/: Անձնագրային 
հաշվառումով է տնակի հասցեն 
/առցանց հարցում՝ 
19.09.2018թ./: 

• Դիլանյան Մարինե Վահագնի 
/սոցիալական անձնագիր 



836403, նպաստառու է, Վանա-
ձոր, Սանկտ-Պետերբուրգի փող. 
5/4-2-13 տնակ/: Անձնագրային 
հաշվառումով է տնակի հասցեն 
/առցանց հարցում՝ 
26.02.2018թ./: 

• Կուսիկյան Հասմիկ Ազատի /սո-
ցիալական անձնագիր 838153, 
նպաստառու է, Վանաձոր, 
Վարդանանց փող. 35/21ա 
տնակ/: Անձնագրային հաշվա-
ռումով է տնակի հասցեն /առ-
ցանց հարցում՝ 28.09.2018թ./: 

• Թորոսյան Ալիսա Արտաշի /սո-
ցիալական անձնագիր 301312, 
նպաստառու է, Վանաձոր, 
ՀՊՃՀ տարածք 13 տնակ/: 
Վանաձորի քաղաքապետարա-
նից 09.10.2018թ. տրվել է թիվ 
2348 տեղեկանքը: 

• Հարությունյան Լիզա Սեդրակի 
/սոցիալական անձնագիր 
653335, նպաստառու է, Վանա-
ձոր, Թումանյան փող. 11/4 
տնակ/: Վանաձորի քաղաքապե-
տարանից 11.07.2018թ. տրվել է 
թիվ 1464 տեղեկանքը: 
  

Համայնքում վարձակալական 
պայմաններում կամ ուրիշի 
սեփականություն հանդիսացող 
տանը բնակվող ընտանիքներին 
ամրագրվել է բնակպայմանների 
«06» ծածկագիրը.  
• Բրուտյան Աիդա Լևոնի /սոցիա-

լական անձնագիր 282409, 
նպաստառու է, Վանաձոր, 
Թումանյան 9Ա-7/. Վանաձորի 
քաղաքապետարանից ընտանի-



քին տրվել է ոչ իրեն պատկանող 
տանը բնակվելու վերաբերյալ 
տեղեկանք /06.04.2018թ. թիվ 
752/: Ընտանիքի անդամներից 
մեկի՝ Արման Բրուտյանի համար  
առկա է զինծառայող լինելու 
մասին տեղեկանք, տրված 
12.04.2018թ. Վանաձորի 
զինկոմիսարիատից:  

• Քուրդօղլյան Վալոդյա Վարդկե-
սի /սոցիալական անձնագիր 
834717, նպաստառու է, Վա-
նաձորի Երևանյան խճ. 72-9, 
տանտերը՝ Արտակ Գևորգյան/. 
Վանաձորի քաղաքապետարա-
նից 22.11.2018թ. տրվել է թիվ 
390 տեղեկանքը: 

• Սարդարյան Նարինե Վյաչես-
լավի /սոցիալական անձնագիր 
653521, նպաստառու է, Վանա-
ձորի Չուխաջյան փող. 22-26, 
տանտերը՝ Արաքսյա Մեժունց/. 
Վանաձորի քաղաքապետարա-
նից 05.02.2018թ. տրվել է թիվ 
059 տեղեկանքը: 

• Ալիխանյան Լուսինե Շվարդի  
/սոցիալական անձնագիր 
280031, նպաստառու է, Վանա-
ձորի Մյասնիկյան փող. 7-8, 
տանտերը՝ Համբարձումյան 
Վարդան/. Վանաձորի քաղա-
քապետարանից 03.12.2018թ. 
տրվել է թիվ 397 տեղեկանքը: 

• Պետրոսյան Ստելլա Գառնիկի 
/սոցիալական անձնագիր 
130430, նպաստառու է, Վանա-
ձորի Մոսկովյան փող. 12-16, 
տանտերը՝ Մարտիրոսյան 
Մոնիկա/. Վանաձորի քաղա-



քապետարանից 30.11.2018թ. 
տրվել է թիվ 395 տեղեկանքը: 

• Նազարյան Գոհար Գագիկի /սո-
ցիալական անձնագիր 280374, 
նպաստառու է, Վանաձորի 
Սուխումի փող. 6-23, տանտերը՝ 
Դավթյան Նելլի/, Վանաձորի 
քաղաքապետարանից 
16.11.2018թ. տրվել է թիվ 2618 
տեղեկանքը: 

• Հակոբյան Լուսինե Արամայիսի  
/սոցիալական անձնագիր 
301770, նպաստառու է, Վանա-
ձորի Իսահակյան փող. 9-19, 
տանտերը՝ Ավալյան Լաուրա/. 
Վանաձորի քաղաքապետարա-
նից 06.09.2018թ. տրվել է թիվ 
2059 տեղեկանքը: 

 
Ընտանիքի անդամը գտնվում է 
զինծառայության մեջ, 
ամրագրված է Ծ21 ծածկագիրը. 
• Քոչարյան Սարգիս Անդրանիկի՝ 

ծառայությունը սկսած 
10.08.2018թ.-ից /սոցիալական 
անձնագիր 299468, ընտանիքը 
նպաստառու է, հաշվառված է 
Վանաձորի Մոսկովյան փող. 58-
36 հասցեում: Վանաձորի 
զինկոմիսարիատի կողմից 
05.09.2018թ. տրվել է տեղե-
կանք: 

• Ղազարյան Աշոտ Ժոզեֆի՝ 
ծառայությունը սկսած 
19.01.2018թ.-ից /սոցիալական 
անձնագիր 276714, ընտանիքը 
նպաստառու է, հաշվառված է 
Վանաձորի Իսահակյան փող. 
23-24 հասցեում: Վանաձորի 



զինկոմիսարիատի կողմից 
26.09.2018թ. տրվել է տեղե-
կանք: 

• Մարտիրոսյան Արման Մուկուչի՝ 
ծառայությունը սկսած 
08.01.2017թ.-ից /սոցիալական 
անձնագիր 288279, ընտանիքը 
նպաստառու է, հաշվառված է 
Վանաձորի Երևանյան խճ. 62-1 
հասցեում: Վանաձորի զինկոմի-
սարիատի կողմից 02.11.2018թ. 
տրվել է տեղեկանք: 

• Բրուտյան Վլադիմիր Սարգսի՝ 
ծառայությունը 10.08.2018թ.-ից 
սկսած /սոցիալական անձնագիր 
282356/, ընտանիքը նպաստա-
ռու է, հաշվառված է Վանաձորի 
Վարդանանց փող. 13-172 
հասցեում: Վանաձորի զինկոմի-
սարիատի կողմից 11.09.2018թ. 
տրվել է տեղեկանք: 

Բոլոր տվյալները 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 2 գործ, որոնց 
համար որպես բնակարանային 
ծածկագիր դրված է «03» կոդը. 
• Ավետիսյան Աննա Մարտունիկի 

/սոցիալական անձնագիր 
298100, նպաստառու է/: Տունը 
երկրաշարժից հետո դարձել է 3-
րդ աստիճանի վթարային: 
Ընտանիքի հասցեն՝ Վանաձոր, 
Թումանյան փող. 2-5/, «Քաղա-
քաշինական ծրագրերի փորձա-
գիտական կենտրոն» ԲԲԸ-ի 

     



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

կողմից տրվել է 12.02.2018թ. թիվ 
16/19 տեղեկանքը:  

• Չիթախյան Ստելլա Արտավազդի 
/սոցիալական անձնագիր 
297965, նպաստառու է/: Տունը 
երկրաշարժից հետո դարձել է 3-
րդ աստիճանի վթարային: 
Ընտանիքի հասցեն՝ Վանաձոր, 
Սպանդարյան փող. 71/, «Քաղա-
քաշինական ծրագրերի փորձա-
գիտական կենտրոն» ԲԲԸ-ի 
կողմից տրվել է 21.05.2018թ. թիվ 
01/60 տեղեկանքը:  

Բոլոր տվյալները ամրագրված են: 
 
2016-2018թթ ընթացքում թվով 36 
երեխաներ հաշվառվել են որպես 
առանց ծնողական խնամքի 
մնացած 

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-
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: 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի առջև 
կառուցված է թեքահարթակ, սակայն 
այն ընդամենը թույլ է տալիս շենք 
մտնել: Նման պատկեր է նաև 
Վանաձորի մյուս պետական և 
գերատեսչական հաստատություննե-
րում: Տարբերվում է վերջին տարվա 
ընթացքում կառուցված «Վանաձորի 
բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի և 
վերակառուցված Վանաձորի սոցիա-
լական ծառայությունների համալիր 
կենտրոնը, Վանաձորի թիվ 27 
դպրոցը, որտեղ կառուցված 
թեքահարթակները արդի պահանջ-
ներին համապատասխանում են: 
Մուտքերի մոտ կառուցված  թեքա-
հարթակներ կան Վանաձորի գրեթե 
բոլոր դպրոցներում և առողջապա-
հական բոլոր հաստատություններում: 
Մարզում հարմարեցված 
սանհանգույց կառուցվել է Վանա-
ձորի թիվ 16 և 18 դպրոցներում, 
«Վանաձորի բժշկական կենտրոն» 
ՓԲԸ-ում և Վանաձորի սոցիալական 
ծառայությունների համալիր կենտ-
րոնում: Վանաձորի պետական 
համալսարանի գրադարանի մոտ 
կառուցվել է թեքահարթակ:  
ԲՈՒՀ-երի շենքերը հիմնականում 
թեքահարթակներ չունեն: 

     



Վանաձորում գործող մշակութային 
հիմնարկներից թեքահարթակներ 
ունեն մի քանիսը, մասնավորապես՝ 
Գուսան Զաքարյանի անվան մշա-
կույթի տունը, Ստ. Աղաջանյանի ան-
վան գեղարվեստի դպրոցը, 
Տիկնիկային թատրոնը, Շ.Ազնավուրի 
անվան մշակույթի պալատը /այստեղ 
է տեղակայված Գր. Հախինյանի 
անվան «Հորովել» ժող. երգի-պարի 
համույթի դահլիճը, որը  բեմի կողմից 
ունի թեքահարթակ/: 
Մատչելիության տարբեր մակարդակ 
ունեն համայնքի փոստային բաժան-
մունքները, սակայն վճարումները 
կատարվում են հիմնականում 
փոստատարների միջոցով և այս 
հարցը մի մասով լուծված է 
համարվում: Մարզի փոստային 
կենտրոնական գրասենյակը գտնվում 
է Սպիտակ քաղաքում:  
Տարբեր տիպի մատչելիության 
աստիճան ունեն հասարակական 
նշանակության կառույցները, ինչպես 
նաև նախադպրոցական հաստա-
տությունները: 
 Հարմարեցված հասարակական 
տրանսպորտ համայնքում չկա, 
համայնքի ներսում գործում են մեկ 
տասնյակից ավելի երթուղիներ: 

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

Խնամակալության և 
հոգաբարձության հանձնաժողովի 
որոշման պատճեններն առկա 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: 

Քաղաքային 
համայնքներում այս 

ծրագիրը չի 
իրականացվել: 

 

     

 
 


