
Սպիտակ համայնք 
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶՊԵՏՆԵՐԻ  
ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

 
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-

Սպիտակի համայնքապետա-
րանը փոխհամագործակցում է 

Սպիտակի  սոցիալական 
աջակցության տարածքային 

գործակալության /ՍԱՏԳ/ հետ: 
 
 

Փաստաթղթային ուսումնասի-
րությունը կատարվել է ՀՀ կա-
ռավարության 2014թ. հունվարի 
30-ի N 145-Ն որոշմամբ հաս-
տատված N 3 հավելվածի 7-րդ 
կետի պահանջներին համապա-
տասխան /ընտրանքային/. 
Բնակվում են տնակային  պայ-

     



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 

մաններում /ամրագրվել է «04» 
ծածկագիրը/. 
• սոցիալական անձնագիր /ՍԱ/ 
843944 Մանուկյան Համլետ 
Արտաշեսի /Արևաշող, 1-ին փող., 
16-րդ փակ., թիվ 1 տնակ/՝ 6 
անձ /1Կ88, 1Հ33, 1Ա55, 1Ա66/: 
Արևաշողի համայնքապետարա-
նի կողմից 25.03.2019թ. տրվել է  
թիվ 0304 տեղեկանքը: 
• ՍԱ 843944 Մանուկյան Սա-
մանդ Մացակի /Արևաշող, 5-րդ 
փող., 18 տնակ/՝ 2 անձ /1Կ88, 
1Հ22/: Արևաշողի համայնքապե-
տարանի կողմից 08.04.2019թ. 
տրվել է թիվ 0319 տեղեկանքը: 
Բնակվում են տնակային պայ-
մաններում /ամրագրվել է «05» 
ծածկագիրը/. 
• ՍԱ 622851 Բոստանջյան Լիլիթ 
Ռուդիկի /Սպիտակ, Իտալական 
թաղ., 36 տնակ/՝ 4 անձ /1Գ97, 
1Ա77, 2Ա66/: Սպիտակի Հյ.-Արև-
մտյան թաղամասից տրված է 
25.07.2019թ. թիվ 208 տեղե-
կանքը: 
• ՍԱ 872861 Աջամյան Արուսյան 
Մուխալի /Սպիտակ, Քըրք Քըր-
քորյան փող. 93 տնակ/՝ 5 անձ 
/1Կ88, 1Գ97, 1Ա66, 1Ա55/: Սպի-
տակի Հացավան թաղամասից 
09.07.2019թ. տրված է թիվ 164 
տեղեկանքը: 
Բնակվում են հանրակացարա-
նային պայմաններում /«02» 
ծածկագիր. 
• ՍԱ 806289 Միրզոյան Արթուր 
Մնացականի /Սպիտակ, Խնկո-



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: 

յան փող. թիվ 2 հանրակացա-
րանի թիվ 5 սենյակ/՝ 5 անձ 
/3Ա66, 1Գ96/։ Սպիտակի Գոր-
ծարանային թաղ.-ի կողմից 
տրվել է 25.07.2019թ. թիվ 150 
տեղեկանքը: 
• ՍԱ 621649 Մելքոնյան Մելքոն 
Խաչիկի /Սպիտակ, Խնկոյան 
փող. թիվ 2 հանրակացարանի 
թիվ 12 սենյակ/՝ 6 անձ /3Հ33/։ 
Սպիտակի Գործարանային 
թաղ.-ի կողմից 06.05.2019թ. 
տրվել է  թիվ 169 տեղեկանքը: 
• ՍԱ 871804 Մանուկյան Աշոտ 
Սամվելի /Սպիտակ, Խնկոյան 
փող. թիվ 1 հանրակացարանի 
թիվ 5 սենյակ/՝ 4 անձ /1Գ98, 
2Ա66/: Սպիտակի բնակարաննե-
րի սպասարկման գրասենյակ» 
ՀՈԱԿ-ի կողմից 11.09.2019թ. 
տրվել է  թիվ 595 տեղեկանքը: 
 
Ամրագրված տեղեկատվության 
հիմքերն առկա են: 
 
Ընտանիքի անդամին ամրագըր-
վել է Ծ21 ծածկագիրը /«ընտա-
նիքի անդամ չի հանդիսանում»/. 
• ՍԱ 197183 Այվազյան Հովիկ 
Ռաֆայելի /Լեռնավան, 11-րդ 
փող., 6, կազմը՝ 6 անձ՝ 2Կ86, 
1Ա55, 1Ա66, 1Գ97, 1Ծ21/,  
10.07.2019թ. զորակոչված զին-
ծառայող՝ Նաիրի Հովիկի Այվա-
զյան /Սպիտակի զինկոմիսա-
րիատից 15.07.2019թ. տրվել է 
թիվ 992 տեղեկանքը: 
• ՍԱ 621718 Սարգսյան Զինա-



իդա Գրիգորի /Սպիտակ, Տաշիր 
թաղ. 13/1 տնակ, կազմը՝ 3 անձ՝ 
2Ա66, 1Ծ21/, 20.07.2019թ. զորա-
կոչված զինծառայող՝ Արտյոմ 
Արսենի Սարգիսյան /Սպիտակի 
զինկոմիսարիատից 15.10.2019թ. 
տրվել է թիվ 2/217 տեղեկանքը: 
• ՍԱ 806146 Գաբրիելյան 
Գրիգոր Սլավիկի /Մեծ Պարնի, 
5-րդ փող., 9, կազմը՝ 5 անձ՝ 
1Գ97, 2Ա66, 1Ծ21/,  23.01.2019թ. 
զորակոչված զինծառայող՝ Կա-
րապետ Գրիգորի Գաբրիելյան 
/Սպիտակի զինկոմիսարիատից 
04.02.2019թ. տրվել է թիվ 2/258 
տեղեկանքը: 
• ՍԱ 383274 Ավետիսյան Կարեն 
Ֆրունզիկի /Սպիտակ, Տաշիր 
թաղ 58 տնակ, կազմը՝ 5 անձ՝ 
3Ա66, 1Ծ21/, 10.07.2019թ. զորա-
կոչված զինծառայող՝ Գաբրիել 
Կարենի Ավետիսյան /Սպիտակի 
զինկոմիսարիատից տրվել է 
30.07.2019թ. թիվ 1096 
տեղեկանքը: 

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

 
 
Բնակվում են տնակային պայ-
մաններում /ամրագրվել է «05» 
ծածկագիրը/. 
• ՍԱ 622241 Թորոսյան Աշոտ 
Համլետի /Սպիտակ, Խնկոյան 
փող. 40 տնակ/՝ 5 անձ /2Ա66/: 
Սպիտակի Գործարանային 
թաղ.-ից տրված է 22.04.2019թ. 
թիվ 94 տեղեկանքը: 
• ՍԱ 970832 Աղանիկյան 
Սանթուր Կորյունի /Սպիտակ, 

     



 
 
 
 
 
 
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.  
 

Շահումյան փող. 40 տնակ/՝ 5 
անձ /1Գ97, 2Ա66/: Սպիտակի 
բնակարանների սպասարկման 
գրասենյակ» ՀՈԱԿ-ից տրված է 
14.11.2019թ. թիվ 713 տեղե-
կանքը: 
Բնակվում են վթարային տանը 
/ամրագրվել է «03» ծածկագիրը. 
• ՍԱ 384239 Կոդոշյան Հրանուշ 
Արմուշի /Սպիտակ, Թումանյան 
փող. 6/, 1 անձ: Եզրակացությու-
նը «Հայսեյսմշին և ԿՊ» ԳՀԻ 
ԲԲԸ–ից՝ Վանսեյսմշին ՍՊԸ-ից 
2003թ. կատարված հետազո-
տության հիման վրա տունն ունի 
3-րդ կարգի վնասվածություն 
/տրված 23.04.2018թ. թիվ 01/51 
տեղեկանքը/: Սպիտակի քաղա-
քապետարանից 24.05.2019թ. 
տրվել է ամրացման աշխատանք-
ներ չկատարելու մասին թիվ 
034/29-272 տեղեկանքը:  
• ՍԱ 878309 Հարությունյան 
Ամալյա Սամսոնի /Կաթնաջուր, 
14-րդ փող., թիվ 1/, 3 անձ՝ 1Հ33, 
1Ա66/: Եզրակացությունը «Հայ-
սեյսմշին և ԿՊ» ԳՀԻ ԲԲԸ–ից՝  
Վանսեյսմշին ՍՊԸ-ից 2003թ. 
կատարված հետազոտության 
հիման վրա տունն ունի 3-րդ 
կարգի վնասվածություն /տրված 
10.03.2017թ. թիվ 15/18 տեղե-
կանքը/: Կաթնաջրի համայնքա-
պետարանից 12.11.2019թ. տրվել 
է ամրացման աշխատանքներ 
չկատարելու մասին թիվ ԱՊ444 
տեղեկանքը:  

3. Խորհուրդը կազմում է հանձնա- Լոռու մարզպետի 04.03.2019թ.      



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: 

թիվ 73-Ա որոշմամբ ստեղծված 
Սպիտակի ՍԱՏԳ-ին կից գործող 
Տարածաշրջանային համակար-
գող խորհրդի կազմում 
ընդգրկված են ներկայացուցիչ-
ներ մարզպետարանից, Սպիտա-
կի համայնքապետարանից, ՀԿ 
սեկտորից և կենսաթոշակային և 
զբաղվածության տարածքային 
կենտրոններից: Գործընթացն 
ընթացել է սահմանված կարգին 
համապատասխան: 

 
1. 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-

Վարչական նշանակության շենքերը 
Սպիտակ համայնքում նպատակա-
ուղղված աշխատանքի շնորհիվ 
դառնում են մատչելի:  
Քաղաքապետարանի եռահարկ 
շենքում կարելի է մտնել առաջին 
հարկ: Մուտքի մոտ առկա է 

     



վածքի 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 
պայմանների ստեղծումը: 

թեքահարթակ:  
Սոցիալական ծառայությունները 
/սոցիալական աջակցության, կեն-
սաթոշակային, զբաղվածության, 
բժշկա-սոցիալական/ առաջիկայում 
կմեկտեղվեն Համալիր սոցիալա-
կանի շենքում, որի համար տարածք 
առաջարկվել է Սպիտակի 
Երևանյան փողոցին հարակից 
տարածքում: 
Քաղաքում գործող հանրային 
տրանսպորտը հարմարեցված չէ 
հաշմանդամություն ունեցող ան-
ձանց համար։ Նմանատիպ տրանս-
պորտային միավոր չկա ամբողջ 
Լոռու մարզում: 
Սպիտակ քաղաքի կենտրոնական 
հատվածը /որտեղ տեղակայված են 
մշակույթի հիմնարկները, եկեղե-
ցին, մշակույթի տունը/ կառուցա-
պատվել է ժամանակակից չափա-
նիշերին համապատասխան և մատ-
չելի են պուրակները, ճեմուղիները: 

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 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 
պահպա

Պահպա
նված չէ 

Հայտնաբ
երված 

Առաջարկությու
ններ 

Հայտնաբերված 
խախտումները 



նված խախտում
ները 

հսկողության 
ընթացքում 

հայտնաբերված 
խախտումների 

վերացման 
վերաբերյալ 

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), Հայաս-
տանի Հանրապետության մարզպե-
տարանների (Երևանի քաղաքապե-
տարանի) (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 

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 
համայնքները 
ծրագրում չեն 
ընդգրկվում։ 

     

 
 


