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1. Գործառույթը ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ (այսուհետ՝ ՏԻՄ) համայնքիղեկավարը սոցիալական 

պաշտպանության 
բնագավառումիրականացնումէպետությանպատվիրակածլիազորություն՝համայնքիտարածքումկազմակերպելովսոցիալականօգնությանծառայությանգործունեությունը 
(«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 կետի2-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. 
Ընտանիքիկազմըևփաստացիբնակու
թյանհասցենորոշվումենտարածքայի
ն կենտրոնի, 
տեղականինքնակառավարմանմարմ
նիևխորհրդիմեկականներկայացուցիչ
ներիցկազմվածխմբիտնայինայցելութ
յամբ, եթե` 
1) սույնկարգի 7-րդկետովսահման-
վածտեղեկատվության 
մեջորպեսդիմողիընտանիքիբնակու-
թյանհաս-
ցենշվածէերկրաշարժիհետևանքովք

Գոգարանհամայնքապետարանի 
աշխատակազմը սերտ փոխ-
համագործակցության մեջ է 
Սպիտակիի  սոցիալական 

աջակցության տարածքային 
գործակալության  /ՍԱՏԳ/ հետ: 

 
 

Նման ընտանիքներ համայնքում 
չկան։ 

 
 
 

     



անդվածշինությանհասցեն. 
2) 
դիմողըներառվածէպետականաջակց
ությամբիրականացվողբնակա-
րանայինապահովմանծրագրում` 
ոչիրփաստացիբնակությանվայրում: 
3) ուսումնասիրության մասին արձա-
նագրություննստորագրվումէտնա-
յինայցելությանըմասնակիցբոլորպաշ
տոնատարանձանցկողմից: 
4) 
Ընտանիքիբնակարանայինպայմանն
երը`  
5) այլպայմաններ (վարձակալու-
թյամբկամառանցդրաընտանիքինչպ
ատկանողբնակելիտարածություն, 
հյուրանոց, առողջարան, հիվանդա-
նոց, զբոսաշրջությանհանգրվան, 
մանկապարտեզ, դպրոց, նկուղ, 
ավտոտնակև այլն): 
6) Պահանջվողփաստաթուղթը` 
տեղեկանքտեղականինքնակառա-
վարմանմարմնիցկամհյուրանոցի, 
առողջարանի, հիվանդանոցի, զբո-
սաշրջությանհանգրվանի, մանկա-
պարտեզի, 
դպրոցիկառավարմանղեկավարմարմ
նից: 

 
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 պահանջ-
ներին համապատասխան /ընտ-
րանքային կարգով ուսումնասիրվել 
է Գոգարան համայնքի 
բնակիչների գործերը, որոնց 
համար որպես բնակարանային 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ծածկագիր տրված է «04» կոդը/. 
Բնակվում են տնակային պայման-
ներում. 
• Սոցիալական անձնագիր /ՍԱ/ 
930981, Սահակյան Մարզպետ 
Կամոյի/Գոգարան,7-րդ փող. 1 
փակուղի տնակ 6, 3 անձ/: Տրվել է 
տեղեկանքԳոգարան համայնքա-
պետարանից բնակպայմանների 
մասին՝ /թիվ05, 15.10.2018թ./ 
երկրաշարժի հետևանքով կորցրել 
են իրենց բնակարանը և մինչ օրս 
նրանք կամ նրանց ծնողները 
բնակարանով չեն փոխհատուցվել: 
• Սոցիալական անձնագիր /ՍԱ/ 
872141,Սահակյան Հերոս Ալբերտի 
/Գոգարան, 3 փ., 2 նրբանցք 
տնակ 3, 6անձ/: Խնամքի տակ 
ունենչորս անչափահաս երեխա: 
Տրվել է տեղե-
կանքԳոգարանհամայնքա-
պետարանից բնակպայմանների 
մասին՝ /թիվ 94, 15.08.2018թ./ 
երկրաշարժի հետևանքով կորցրել 
են իրենց բնակարանը և մինչ օրս 
նրանք կամ նրանց ծնողները 
բնակարանովչեն փոխհատուցվել: 
Սոցիալական անձնագիր /ՍԱ/ 
818644,Ասատրյան Ռոմիկ 
Ռուբենի /Գոգարան,6 փ. տնակ 
7,6անձ/,ինքը՝ Ռոմիկ Ասատրյանը 
և կինը աշխատանք չունեն, ունեն 
4 անչափահաս երեխա: Տրվել է 
տեղեկանքԳոգարանի համայն-
քապետարանից բնակպայման-
ների մասին՝թիվ 22, երկրաշարժի 
հետևանքով կորցրել են իրենց 



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

բնակարանը և մինչ օրս նրանք 
կամ նրանց ծնողները 
բնակարանով չեն փոխհատուցվել: 
/20.05.2019թ./  
• Սոցիալական անձնագիր /ՍԱ/ 
196974,Գասպարյան Աստղիկ 
Ստեփանի/Գոգարան,8 փ., 2 
փկղ.տնակ 5,1 անձ/: Տրվել է 
տեղեկանքԳոգարանի համայնքա-
պետարանից բնա-
կպայմաններիմասին՝ 
երկրաշարժի հետևանքով կորցրել 
էիր բնակարանը և մինչ օրս նա 
կամ նրա ծնողները 
բնակարանովչեն փոխհատուցվել: 
/20.08.2018թ./ 
 
 
 
 
Նման ընտանիքներ համայնքում 
չկան։ 
 

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-

ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 

հաստատվել է Համակարգող 

խորհուրդների կազմը /11 անձ/: 

Տնայցերի ժամանակ Հանձնա-
ժողովների կազմում ընդգրկվում 
են 3-ական անդամներ: 

     



ներ: 

 
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 օրենքի21-րդ հոդված. 
բ.ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N1874-Ն որոշմամբ հաստատվածN 1հավելվածի 6.2-րդ կետի2-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 

գործատուներըհաշմանդամների հա
մարապահովում 

ենսոցիալական ենթակառուցվածքի 
օբյեկտների, բնակելի, հասա-
րակական, արտադրական շենքերի և 
կառույցների մատչելիության, 
հասարակական տրանսպորտից և 
տրանսպորտային հաղորդակցու-
թյան, կապի և տեղեկատվության 
միջոցներից, հանգստի և ժամանցի 
վայրերից անարգել կերպով օգտվելու 

Գոգարանիհամայնքապետարանի, 
փոստի և բուժ. կետի մուտքերը 
մատչելի են հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար, իսկ 
դպրոցի մուտքի մոտ կառուցված է 
թեքահարթակ: 
 

     



պայմանների ստեղծումը: 

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

      

 

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 օրենքի6-րդ հոդվածի2-րդ մաս, 11-րդհոդվածի 1-ին մաս. 
բ. ՀՀ կառավարության2006 թվականի հունիսի 22-ի  N962-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 

Նման 
ընտանիքներ 
համայնքում 

չկան։ 
 

     



համապատասխանությունը: Տվյալ 
ուսումնասիրությունները 
կազմակերպում են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման 
մարմինը և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմինները՝ առանց ծնողական խն
ամքի մնացած երեխաների կամ 
նրանց օրինական 
ներկայացուցիչների դիմումների 
հիման վրա, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: Նշված 
կազմակերպություններումպաշտոնա
տար 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: 



2Առանց 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.Գործառույթըըստ«Տեղականինքնակառավարմանմասին» 

ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի՝համայնքիղեկավարընպաստումէնորաշխատատեղերիստեղծմանը, կազմակերպումէվճարովիհասարակականաշխատանքներ 
(«Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀՀօրենքի 48-րդհոդված),աջակցումէգյուղատնտեսականաշխատանքների իրականացմանը 
(«Տեղականինքնակառավարմանմասին»ՀՀօրենքի 49-րդհոդված): 

 1) Գործառույթիիրականացմանօրենսդրականհիմքը`  
  ա. ՀՀ Կառավարության 2014 թվականի  ապրիլի 17-ի N  534-Ն որոշման 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա.» պարբերություն: 

Դրույթներիանվանումը 
Պահպանված

է 

Թերիէպահպա

նված 
Պահպանվածչէ 

Հայտնաբերված

խախտումները 

Առաջարկություններհսկ

ողությանընթացքումհա

յտնաբերվածխախտում

ներիվերացմանվերաբե

րյալ 

Հայտնաբերված

խախտումներըվե

րացնելունպատա

կովսահմանվածժ

ամկետները 

1.ՀՀմարզպետներըմինչևյուրաք
անչյուրտարվափետրվարի 15-
ը՝գյուղականհամայնք-
ներիղեկավարներիցստանում 
ենՍեզոնայինզբաղվածությանխ
թանմանմիջոցովգյուղացիա-

Գոգարան 
համայնքում 
սեզոնային 

զբաղվածու-
թյան ծրագիր 

չի 

     



կանտնտեսությաննաջակցու-
թյանտրամադրմանծրագրումընդ
գրկմանենթակահողօգտա-
գործողներիվերաբերյալառա-
ջարկությունները` 
համապատասխանհամայնքիղեկ
ավարիպատշաճհիմնավորմամբ: 

իրականացվել 

 


