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07 սեպտեմբերի, 2021 թ. 

Դիմում 

Սոցիոլոգիական  հարցում 

  

Լոռու  մարզպետ Արամ Խաչատրյանին (lori@mta.gov.am) 

 

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի մոնիթորինգի իրականացման մասնագետ  

Արուս Մանուկյանից 

 

Հարգելի՛ պարոն մարզպետ, 

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը, Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոնի հետ համագործակցությամբ եւ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացնում է մի 

ծրագիր, որի շրջանակներում իրականացնում ենք պետական բյուջեի միջոցներից 

մարզպետարանների/մարզպետների կողմից քաղաքացիներին հատկացված 

ֆինանսական օժանդակությունների մոնիտորինգը, այդ գործում պրակտիկան պարզելու, 

նորմատիվային կարգավորումները կատարելագործելու, բարեփոխումների նպատակով 

կառավարությանն ուղղվելիք առաջարկությունների փաթեթ կազմելու եւ համատեղ 

քննարկելու համար: Այդ մոնիտորինգի շրջանակներում ուսումնասիրում ենք, թե 2018-

2019 թթ. ինչպես են իրականացվել վերոհիշյալ հատկացումները ՀՀ տարբեր մարզերում: 

Այս մոնիտորինգի շրջանակներում նախատեսվում են խորին հարցազրույցներ 

մարզպետարանների համապատասխան աշխատակիցների եւ շահառուների հետ: 

 

Ենթադրելով փոխըմբռնում եւ սերտ համագործակցություն այս գործում, ակնկալում էինք, 

որ մարզպետարանի աշխատակիցները կկամենան բանավոր հարցազրույցով 

պատասխանել հետազոտության կարիքներից բխող մեր մի շարք հարցերին: Սակայն 

նկատելով, որ աշխատակիցները հրաժարվում են նման հարցազրույցից, ստիպված այս 

հարցմամբ խնդրում եմ հանձնարարել՝ 2018-19թթ.-ին «Այլ նպաստներ բյուջեից» տողով 

Լոռու մարզպետի կողմից ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար որոշում 

կայացնողների խմբում ներառված անձանց եւ այդ խումբ ձևավորող անձանց 

համապատասխանաբար լրացնել ներքոնշյալ հարցաշարերը բանավոր հարցազրույցի 

փոխարեն: Այս պատասխանները մեզ կօգնեն այդ ֆինանսական օգնությունները ավելի 

արդյունավետ բաշխելու նպատակով առաջարկությունների մշակման եւ 

կառավարությանը ներակացնելու համար:  

 

Հարգանքով՝  Արուս Մանուկյան ________________ 

  



  

 

Հարցվողի սեռը՝__________,           Տարիքը՝_____ 

Ամսաթվ/____/___ 

 

 

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ (ԽՈՒՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐՈՂԻ) 

ԽՈՐԻՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Պետական բյուջեից տրամադրվող սոցիալական աջակցության գումարների բաշխումը 

2018-2019թթ. 

 

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը իրականացնում է հարցում, որի նպատակ է 

պարզել, թե ինչպես են բաշխվում կառավարության կողմից տրամադրվող և 

մարզպետարանների կողմից տնօրինվող սոցիալական աջակցության  միջոցները, որոնք 

տրամադրվում են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված բնակչությանը,  ինչ ռիսկեր  

և խնդիրներ է պարունակում  վերոնշյալ գործընթացը և դրա արդյունավետությունը 

բարձրացնելու ինչ ուղիներ կան: Շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու և 

պատրաստակամորեն հարցազրույցին մասնակցելու համար։  

 

1. Խնդրում եմ մի փոքր ներկայացնել մարզպետարանի բյուջեից հատկացվող 

սոցիալական աջակցության տրամադրման գործընթացը:  

 

 

 

2. Ինչպե՞ս է նախագծվում/կազմվում սոցիալական աջակցության բյուջեն, մշակվում 

գործողությունների պլանը: Տարանջատվու՞մ են արդյոք սոցիալապես 

անապահովների ֆինանսավորման առաջնահերթությունները: 

 

 

 

3. Ինչպե՞ս եք իրականացնում սոցիալական աջակցության տրամադրման բյուջեի 

վերահսկումն ու վերլուծությունը: 

 

 

 

4. Ի՞նչ սկզբունքով է պետության կողմից սոցիալական  աջակցության համար 

ֆինանսական միջոցներ տրամադրվում մարզպետարանին և պատկան 



  

մարմինների կողմից վերահսկվում է արդյոք այդ միջոցների բաշխումը: Եթե այո՝ 

ինչպե՞ս: 

 

 

5. Սոցիալական աջակցություն ստանալու համար դիմելու պարագայում օրենքով 

սահմանված ի՞նչ պահանջների պիտի բավարարի շահառուն, ի՞նչ 

հիմնավորումներ կամ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի: 

 

 

6. Սոցիալական աջակցություն տրամադրելու/չտրամադրելու հարցում ո՞վ/ովքե՞ր են 

որոշում կայացնում: 

 

 

7. Որոշում կայացնողների խմբի ձևավորման համար կա՞ն ֆորմալ չափանիշներ, 

գործընթացը կարգավորող մեխանիզմներ, եթե կա ձևավորված խումբ: Եթե չկա 

խումբ՝ ինչպե՞ս է կազմակերպվում գործընթացը: 

 

 

8. Խմբի անդամներն ի՞նչ մասնագետներ են և ի՞նչ սկզբունքով են ընտրվում: Կարո՞ղ 

են մարդիկ (այլ մասնագետներ) իրենց ցանկությամբ ընդգրկվել այդ խմբում, 

ինչպե՞ս: Եթե ոչ, ինչո՞ւ: 

 

 

9. Ինչպե՞ս է գործում (ի՞նչ հաճախականությամբ են հանդիպում) որոշում 

կայացնողների խումբը, քանի հոգուց է բաղկացած լինում, ի՞նչպես են վերջնական 

որոշում կայացնում սոցիալական աջակցության տրամադրման հարցում 

(քվեարկության միջոցով, դիտարկումների…): 

 

 

10. Արդյոք սոցիալական աջակցության հանձնաժողովի քննարկումների արդյունքները 

բաց են (բոլոր ցանկացողները կարող են  ծանոթանալ կայացված որոշումներին): 



  

 

 

11. Որոշման կայացումից հետո ի՞նչ ժամանակահատվածում է տրամադրվում 

սոցիալական օգնությունը շահառուին: 

 

 

12. Արդյոք սոցիալական աջակցության տրամադրման որոշումների կայացումը 

կարգավորվում է ըստ ֆորմալ օրենքի: Եթե այո`ո՞րն է այն, եթե ոչ, ապա ի՞նչ 

սկզբունքով է կայացվում որոշումները: 

 

 

13. Ի՞նչ փուլերով և օղակներով  է անցնում սոցիալական աջակցության համար դիմած 

քաղաքացու դիմումը մինչև համապատասխան օգնության տրամադրումը: 

 

 

 

14. Արդյոք սոցիալական աջակցության տրամադրման համար առկա բոլոր 

դիմումներն են քննարկվում/քննարկման ներկայացվում: Եթե այո, ապա միջինում 

քանի՞ դիմում է ներկայացվում յուրաքանչյուր քննարկման ժամանակ: Եթե ոչ ո՞րն է 

քննարկման համար ընտրված դիմումի ընտրության հիմքը: 

 

 

15. Անհրաժեշտություն կա՞ սոցիալական աջակցության համար դիմած 

քաղաքացիների կարիքի գնահատումն իրականացնել մինչ օգնության 

տրամադրումը: Եթե ոչ, ինչու՞: Եթե այո՝ արդյոք առկա մեխանիզմներն ու 

ռեսուրսները բավական են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդկանց 

կարիքի գնահատման համար: Դուք իրականացնու՞մ եք կարիքի գնահատում մինչ 

սոցիալական աջակցության տրամադրումը: 

 

 

16. Ինչքանո՞վ են անհրաժեշտ համագործակցության տարբեր ուղիների առկայությունն 

այս գործընթացում: Համագործակցության ի՞նչ նոր ուղիներ  եք տեսնում այս 



  

ոլորտում(օրինակ համայնքային սոցիալական աշխատողների կամ դեպք 

վարողների ներառում և այլն): 

 

 

17. Ի՞նչ պարբերականությամբ են քաղաքացիներին տրամադրվում սոցիալական 

օգնություններ: Առավելապես  ի՞նչ օգնության համար են դիմում քաղաքացիները: 

 

 

18. Ինչպե՞ս եք որոշում շահառուին տրամադրվող օգնության գումարի չափը ըստ 

դիմումի, թե այլ սկզբունքով, եթե այլ սկզբունքով, խնդրում եմ մանրամասնեք: 

 

 

19. Հետևու՞մ եք, թե նպատակային են արդյոք ծախսվում շահառուների կողմից 

ստացված գումարները: 

 

 

 

20. Եթե մարդիկ չեն կարողանում անձամբ դիմում ներկայացնել սոցիալական 

աջակցության համար (հեռու բնակավայրում են կամ ֆիզիկապես իվիճակի չեն), 

ինչպե՞ս է կարգավորվում խնդիրը: 

 

 

21. Եթե տրամադրվել է սոցիալական աջակցություն և շահառուն չի ներկայացել, չի 

ստացել օգնությունն՝ ինչ  է նախատեսվում այդ պարագայում: 

 

 

22. Ո՞ւմ և ինչպե՞ս է ներկայացվում հաշվետվություն տրամադրված սոցիալական 

աջակցության վերաբերյալ: 



  

 

 

23. Ինչպե՞ս եք տեղեկացնում հասարակությանը առկա սոցիալական աջակցության 

տեսակների մասին: 

 

 

24. Հիմնականում ինչպե՞ս են սոցիալապես անապահով ընտանիքները/մարդիկ 

տեղեկանում սոցիալական աջակցության մասին: 

 

 

25. Ի՞նչ բացթողումներ և ի՞նչ առավելություններ ունի սոցիալական աջակցության 

տրամադրման  գործընթացի կազմակերպումն ու իրականացումը: 

 

 

26. Ի՞նչ նոր մեխանիզմներ/լուծումներ  կառաջարկեք, որը կբարելավվի սոցիալական 

աջակցության տրամադրման գործընթացը: 

 

 

27. Ի՞նչ այլ առաջարկներ ունեք: 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ  

ԽՈՐԻՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ  

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Հաստատության Անուն______________, Հարցվողի սեռը՝__________,           Տարիքը՝_____ 

Ամսաթիվ _/          /_______ 

 

Պետական բյուջեից տրամադրվող սոցիալական աջակցության գումարների բաշխումը 

2018-2019թթ. 

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը իրականացնում է հարցում, որի նպատակ է 

պարզել, թե ինչպես են բաշխվում կառավարության կողմից տրամադրվող և 

մարզպետարանների կողմից տնօրինվող սոցիալական աջակցության  միջոցները, որոնք 

տրամադրվում են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված բնակչությանը,  ինչ ռիսկեր  

և խնդիրներ է պարունակում  վերոնշյալ գործընթացը և դրա արդյունավետությունը 

բարձրացնելու ինչ ուղիներ կան: Շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու և 

պատրաստակամորեն հարցազրույցին մասնակցելու համար։  

 

1. Խնդրում եմ մի փոքր ներկայացնել մարզպետարանի բյուջեից հատկացվող 

սոցիալական աջակցության տրամադրման գործընթացը:  

 

 

2. Ինչպե՞ս եք իրականացնում սոցիալական աջակցության տրամադրման բյուջեի 

վերահսկումն ու վերլուծությունը: 

 

 

3. Ի՞նչ սկզբունքով եք դուք ընդգրկվել սոցիալական աջակցություն տրամադրելու 

համար որոշումներ կայացնողների խմբում: 

 

 

4. Սոցիալական աջակցություն ստանալու համար դիմելու պարագայում օրենքով 

սահմանված ի՞նչ պահանջների պիտի բավարարի շահառուն, ի՞նչ 

հիմնավորումներ կամ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի: 

 

 

5. Սոցիալական աջակցություն տրամադրելու/չտրամադրելու հարցում ո՞վ/ովքե՞ր են 

որոշում կայացնում: 

 

 

6. Ինչպե՞ս է գործում /ի՞նչ հաճախականությամբ են հանդիպում/ որոշում 

կայացնողների խումբը, քանի հոգուց է բաղկացած լինում, ինչպե՞ս են վերջնական 

որոշում կայացնում սոցիալական աջակցության տրամադրման 

հարցում/քվեարկության միջոցով, դիտարկումների…/: 



  

 

 

7. Արդյոք սոցիալական աջակցության հանձնաժողովի քննարկումների արդյունքները 

բաց են /բոլոր ցանկացողները կարող են  ծանոթանալ կայացված որոշումներին/: 

 

 

8. Որոշման կայացումից հետո ի՞նչ ժամանակահատվածում է տրամադրվում 

սոցիալական օգնությունը շահառուհին: 

 

 

9. Արդյոք սոցիալական աջակցության տրամադրման որոշումների կայացումը 

կարգավորվում է ըստ ֆորմալ օրենքի/հատուկ մշակված կանոնակարգով ու 

ընթացակարգով/: Եթե այո`ո՞րն է այն, եթե ոչ, ապա ի՞նչ սկզբունքով է կայացվում 

որոշումները: 

 

 

10. Արդյոք սոցիալական աջակցության տրամադրման համար առկա բոլոր 

դիմումներն են քննարկվում/քննարկման ներկայացվում: Եթե այո, ապա միջինում 

քանի դիմում է ներկայացվում յուրաքանչյուր քննարկման ժամանակ: Եթե ոչ ո՞րն է 

քննարկման համար ընտրված դիմումի ընտրության հիմքը/պատճառը: 

 

 

11. Անհրաժեշտություն կա՞ սոցիալական աջակցության համար դիմած 

քաղաքացիների կարիքի գնահատումն իրականացնել մինչ օգնության 

տրամադրումը: Եթե ոչ, ինչու՞: Եթե այո՝ արդյոք առկա մեխանիզմներն ու 

ռեսուրսները բավական են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդկանց 

կարիքի գնահատման համար: Դուք իրականացնու՞մ եք կարիքի գնահատում մինչ 

սոցիալական աջակցության տրամադրումը: 

 

 

12. Ինչքանո՞վ են անհրաժեշտ համագործակցության տարբեր ուղիների առկայությունն 

այս գործընթացում: Համագործակցության ի՞նչ նոր ուղիներ  եք տեսնում այս 

ոլորտում/օրինակ համայնքային սոցիալական աշխատողների կամ դեպք 

վարողների ներառում և այլն/: 

 

 

13. Ի՞նչ պարբերականությամբ են քաղաքացիներին տրամադրվում սոցիալական 

օգնություններ: Առավելապես  ի՞նչ օգնության համար են դիմում քաղաքացիները: 

 

 

14. Ինչպե՞ս եք որոշում շահառուին տրամադրվող գումարի/օգնության չափը/ըստ 

դիմումի, թե այլ սկզբունքով/: 

 

 



  

15. Հետևու՞մ եք, թե նպատակային են արդյոք ծախսվում շահառուների կողմից 

ստացված գումարները: 

 

 

16. Եթե մարդիկ չեն կարողանում անձամբ դիմում ներկայացնել սոցիալական 

աջակցության համար(հեռու բնակավայրում են կամ ֆիզիկապես իվիճակի չեն), 

ինչպե՞ս է կարգավորվում խնդիրը: 

 

 

17. Եթե տրամադրվել է սոցիալական աջակցություն և շահառուն չի ներկայացել, չի 

ստացել օգնոթյունն՝ ինչպե՞ս է կարգավորվում խնդիրը: 

 

 

18. Ո՞ւմ և ինչպե՞ս է ներկայացվում հաշվետվություն տրամադրված սոցիալական 

աջակցության վերաբերյալ: 

 

 

19. Ըստ Ձեզ հիմնականում ինչպե՞ս են սոցիալապես անապահով 

ընտանիքները/մարդիկ տեղեկանում սոցիալական աջակցության մասին: 

 

 

20. Ի՞նչ բացթողումներ և ի՞նչ առավելություններ ունի սոցիալական աջակցության 

տրամադրման  գործընթացի կազմակերպումն ու իրականացումը: 

 

 

21. Ի՞նչ նոր մեխանիզմներ/լուծումներ  կառաջարկեք, որը կբարելավվի սոցիալական 

աջակցության տրամադրման գործընթացը: 

 

 

22. Ի՞նչ այլ առաջարկներ ունեք: 

 

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


