ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
Դրույթների անվանումը

Պահպանված է

1. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2317-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում)
հաստատված N1 հավելվածի 5-րդ և 13-րդ կետեր,
համաձայն որոնց՝ ընտանիքի կազմը և փաստացի
բնակության վայրը որոշվում են գործակալության,
տեղական ինքնակառավարման մարմնի և սոցիալական աջակցության խորհրդի մեկական ներկայացուցիչներից կազմված խմբի տնային այցելությամբ, եթե`
1) Որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ կետով
սահմանված
տեղեկանքում
որպես
դիմողի
ընտանիքի բնակության վայր նշված է երկրաշարժի
հետևանքով քանդված շինության գտնվելու վայրը:
2) դիմողը ներառված է պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրում` ոչ իր փաստացի բնակության
վայրով:
3)
Ուսումնասիրության
արձանագրությունն
ստորագրվում է տնային այցելությանը մասնակից
բոլոր պաշտոնատար անձանց կողմից:
4) Ընտանիքի բնակարանային պայմանները` այլ
պայմաններ (վարձակալությամբ կամ առանց դրա
ընտանիքին չպատկանող բնակելի տարածություն,
հյուրանոց,
առողջարան,
հիվանդանոց,
զբոսաշրջության հանգրվան, մանկապարտեզ,
դպրոց, նկուղ, ավտոտնակ և այլն):

Ստեփանավանի համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը սերտ փոխհամագործակցության մեջ է
Ստեփանավանի սոցիալական ծառայությունների
տարածքային գործակալության /ՍԾՏԳ/ հետ:

Պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք տեղա-

Գործընթացը կազմակերպվել է սահմանված կարգին
համապատասխան:

Չկան նման ընտանիքներ

Չկան նման ընտանիքներ

Տնայցը կատարվել է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:
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ներ
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ված
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կան ինքնակառավարման մարմնից կամ հյուրանոցի, առողջարանի, հիվանդանոցի, զբոսաշրջության հանգրվանի, մանկապարտեզի, դպրոցի
կառավարման ղեկավար մարմնից:

Ուսումնասիրությունը լրացվել է ՀՀ կառավարության
2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշմամբ
հաստատված N 3 հավելվածի 7-րդ կետի պահանջներին համապատասխան /ընտրանքային/.
Ընտանիքի կազմի վերաբերյալ՝
 ՍԱ 387773 Մովսիսյան Նաիրա /Ստեփանավան,
Բաղրամյան 122-32/, Ծ21 ամրագրում. Հայկ Մուրադյան /ծառ. սկսած 31.07.2013թ. հիմք Ստեփանավանի զինկոմիսարիատի կողմից 26.12.2013թ.
տրված թիվ 2/182 տեղեկանքը
 ՍԱ 719802 Դալլաքյան Սեդա /Ստեփանավան,
Չարենցի 1-ին նրբ. 2/, Ծ21 ամրագրում. Սերժիկ
Կարապետյան /ծառ. սկսած 23.12.2013թ. հիմք
Ստեփանավանի
զինկոմիսարիատի
կողմից
27.12.2013թ. տրված թիվ 2/183 տեղեկանքը
 ՍԱ 721460 Ճավրուշյան Արմինե /Ստեփանավան,
Րաֆֆի 118/, Ծ21 ամրագրում. Սերժ Շահինյան
/ծառ. սկսած 31.07.2013թ. հիմք Ստեփանավանի
զինկոմիսարիատի կողմից 05.08.2013թ. տրված
թիվ 2/110 տեղեկանքը
 ՍԱ 720536 Գյուլզադյան Ռոբերտ /Ստեփանավան,
Բաղրամյան 3-4/, Ծ21 ամրագրում. Ռուբեն Գյուլզադյան /ծառ. սկսած 05.12.2012թ. հիմք Ստեփանավանի զինկոմիսարիատի կողմից 29.03.2013թ.
տրված թիվ 2/50 տեղեկանքը
 ՍԱ 627479 Սահակյան Գոհար /Ստեփանավան, Ռումինական 6-4/, Քրեակատարողական հիմնարկում
գտնվող Յուրի Սահակյան /դատարանի վճիռ
24.12.2009թ. N ԼԴ/0275/01/09/, դատապարտվել է
5 տարի ժամկետով, պատժի սկիզբը` 14.08.2009թ.:
Միևնույն բնակության վայրում հաշվառված ընտանիքների մասով /առանձին տնտեսություն վարող/՝
 ՍԱ 628488 Սուքիասյան Հայաստան /Նժդեհի 15-19/
 ՍԱ 387149 Սուքիասյան Մարատ/Նժդեհի 15-19/
/դատարանի վճիռ 03.06.2011թ. N ԼԴ3/0241/02/11/,
սեփականության իրավունքով հատկացվել է Հ.Սուքիասյանին ննջարանը /4մ*3մ մակերոսով/
 ՍԱ 720650 Պետրոսյան Սվետլանա /սկեսուրը/`
էլհաշվիչ 3035307

 ՍԱ 333208 Պապոյան Սուսաննա /հարսը/` էլհաշվիչ
3035817
/ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ըստ օրենքի
ժառանգություն` ½ Ս.Պետրոսյանին, 1/6 մասով` թոռներին` Դիանա, Լիանա և Ռոբերտ Պետրոսյաններին:
Երեխաները բնակվել են իրենց մոր հետ:
Բոլոր տվյալները ամրագրված են:
2. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1864-Ն որոշմամբ հաստատված N 1
հավելվածի Ձև N 1.
Ներկայացվող
փաստաթղթերի
ցանկը՝
1) տեղեկանք բնակարանային պայմանների մասին
(աղետի հետևանքով տրամադրված տնակ, ոչ
հիմնական
շինություն)՝
տրված
տեղական
ինքնակառավարման մարմնի կողմից.
2) 3-րդ և 4-րդ աստիճանի վթարային բնակարանի
համար
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքաշինության նախարարության լիազորած
մասնագիտացված կազմակերպության կամ այդ
կազմակերպությունից
ստացված
համապատասխան եզրակացության հիմքով տեղական
ինքնակառավարման մարմնի կողմից տրված
տեղեկանք.
3) տեղեկանք` որպես առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխա հաշվառելու մասին՝ տրված
խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի
կողմից:

3. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 20ի
N 255-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի
Ձև N 1.
դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերի
ցանկի 6-րդ կետ՝
տեղեկանք
տեղական
ինքնակառավարման
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Վթարային`
628009 Գյուլզադյան Միքայել /Բաղրամյան 122-31,
վթարային շենք/, հիմք՝ ՀՀ «Սեյսմիկ պաշտպանության
հյուսիսային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված 3
/երրորդ/ կարգի վթար. տեղեկանք տրվ. 16.01.2014թ./ դրված է կոդը` «03»:

Ստեփանավանի ՍԾՏԳ-ում կիրառական մասով
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների
տվյալներ չեն ամրագրված /ընտանիքների ԱԳՀ-ում/:
Ստեփանավան համայնքում 01.01.2014թ. դրությամբ
հաշվառված են ԱԾԽՄ 14 երեխաներ /նրանցից 7 անչափահաս/, որոնք բոլորն էլ անցել են կենտրոնացված
հաշվառում:
Ընտրանքային ուսումնասիրվել է մեկ գործ՝
 ՍԱ 817727 Սարգսյան Ծաղիկ /Ստեփանավան,
Իսահակյան 3-4/, Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի
03.10.2012թ. թիվ 268 որոշմամբ անչափահասներ
Ռազմիկ, Արթուր և Անժելա Ռոբերտի Վերանյանների
նկատմամբ նրանց տատին` Ծաղիկ Սարգսյանի
նխնամակալ ճանաչելու մասին: Կենտրոնացված
հաշվառումը՝ 07.05.2013թ. թիվ 2677-2679:
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մարմնից
կամ
բազմաբնակարան
շենքի
կառավարման մարմնից զոհված` Մարտական խաչ
շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի մյուս
անդամների մասին:
4. ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի
26-ի N 723-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի
11-րդ կետ.
Սոցիալական աջակցության Խորհուրդը կազմում է
հանձնաժողով` առնվազն երեք անդամով, որում
կարող են ներգրավվել ՀՀ մարզպետարանի
աշխատակազմի, խորհրդի անդամ կազմակերպությունների, դիմողի փաստացի բնակության վայրի
տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչներ:

ՀՀ Լոռու մարզպետի 08.01.2014թ. թիվ 1-Ա որոշումով
ստեղծվել է սոցիալական աջակցության խորհուրդ:
Խորհրդի կազմում են մարզպետարանից, համայնքից,
ՀԿ սեկտորից և կենսաթոշակային և զբաղվածության
տարածքային կենտրոններից:
Գործընթացը կազմակերպվել է սահմանված կարգին
համապատասխան:
Պարբերաբար հարակից բազաներից ստացված տվյալների հիման վրա կատարվել են ուսումնասիրություններ: Տվյալների ամրագրումից հետո անապահով ընտանիքների նկատմամբ կիրառվել է մինչև վեցապատիկ զիջում: 01.01.2013թ ամփոփ տվյալներն են՝
Ետգանձված
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ճանաչված/
Սոցիալ Դատա- Մն
ական
րան
ացո
աջակցու +ԴԱՀԿ րդ
թյան
/մարխորհրդի
ված՝
կողմից անվճա/ՍԱԽ/ րունակ/
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Ստեփանավանի ՍԾՏԳ-ի տվյալներով 2013թ. ետ է
գանձվել շուրջ 2.9 մլն դրամ: 01.01.2014թ. մնացորդային պարտք չկա:
2013թ. ետգանձման խնդիր է ունեցել Ստեփանավան
համայնքի 62 ընտանիքներ, որոնցից 50-ի նկատմամբ
կիրառվել է ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 723-Ն որոշմամբ սահմանված զիջումը:
5. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի
1-ի N 894-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն.
տեղեկանք խնամակալության և հոգաբարձության
մարմնից` որպես առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխա հաշվառվելու մասին

Ստեփանավան համայնքում 01.01.2014թ. դրությամբ
հաշվառված են ԱԾԽՄ 14 երեխաներ, նրանցից բնակելի տարածության կարիք ունեն և կենտրոնացված
հաշվառում են անցած 11 անձ /որից՝ ներկայումս
անչափահաս են 4-ը/::

Դրույթների անվանումը

Պահպանված է

1.«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին»
ՀՀ օրենքի՝ (այսուհետ՝ օրենք) 18-րդ հոդվածի
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հաշմանդամի
աշխատանքային զբաղվածության երաշխիքներն
ապահովվում են՝
1) հաշմանդամների աշխատուժն
օգտագործող
կազմակերպությունների, հիմնարկների, ինչպես
նաև հաշմանդամների հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ արտոնյալ ֆինանսատնտեսական քաղաքականության իրականացմամբ.

Ստեփանավանի համայնքի ղեկավարի
աշխատակազմը սերտ փոխհամագործակցության
մեջ է Ստեփանավանի զբաղվածության
տարածքային կենտրոնի /ԶՏԿ/ հետ

2) կազմակերպություններում հաշմանդամներին
աշխատանքի ընդունելու համար քվոտաների
և հաշմանդամների
համար՝
օրենսդրությամբ
սահմանված միջոցառումների իրականացմամբ.
3) հաշմանդամներին առավել համապատասխանող մասնագիտություններով աշխատանքային
տեղերի վերապահմամբ.

4) հաշմանդամների համար լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծման խրախուսմամբ.

Ներկայացվում եմ ընտրանքային օրինակներ:
«Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի հետ Ստեփանավանի ԶՏԿ-ի
կազմակերպել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց
/ՀՈՒԱ/ աշխատանքային պրակտիկա: «Լիարժեք
կյանք» ՀԿ-ում 01.10.2013թ. շահառու Մհեր Զալինյանն
անցել է աշխատանքի /136000 դրամից պետությունը
փոխհատուցում է 45000 դրամը/:
Նման ծրագիր չի իրականացվել /օրենսդրական նոր
պահանջ/

Ստեփանավանի ԶՏԿ-ի կողմից նախապատրաստվել է
և առաջիկայում 10 ՀՈՒԱ կիրականացվի «Միանվագ
փոխհատուցում
գործատուին
աշխատաշուկայում
անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորելու
համար» ծրագիրը:
Ստեփանավանի ԶՏԿ-ի կողմից աշխատատեղի ստեղծման և աշխատատեղի հարմարեցման ծրագիր է
իրականացվել ՀՈՒԱ Արգիշտի Ղուկասյանի համար
/110000 դրամ պետական աջակցությամբ/: Մասնակի
փոխհատուցման ծրագրով /90000 դրամից 45000
դրամ պետության փոխհատուցմամբ ամսական աշխատավարձ/ 01.11.2013թ. աշխատում է գործատու Ս.Ղու-
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5) հաշմանդամին աշխատանքի տեղավորելու
դեպքում գործատուին հաշմանդամին վճարվող
աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցմամբ:

կասյանի
Հանդիսությունների
սրահում,
որպես
մենեջեր:
2-րդ խմբի ՀՈՒԱ Սվետ Բաղդասարյանը 20.03.2012թ.
/60000 դրամից 30000 դրամ պետության փոխհատուցմամբ ամսական աշխատավարձ/ 2 տարով աշխատում
է Ս.Բաղդասարյանի մթերային խանութում:
Ծրագրերը հիմնականում առնչվում են մեկը մյուսին:

2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության և կառավարման
մարմինները, Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում գործող բոլոր կարգի գործատուները
հաշմանդամների համար ապահովում են սոցիալական ենթակառուցվածքի օբյեկտների, բնակելի,
հասարակական,
արտադրական
շենքերի
և
կառույցների
մատչելիության,
հասարակական
տրանսպորտից և տրանսպորտային հաղորդակցության, կապի և տեղեկատվության միջոցներից,
հանգստի և ժամանցի վայրերից անարգել կերպով
օգտվելու պայմանների ստեղծումը:

3. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1874-Ն որոշմամբ հաստատված N 1
հավելվածի 6.2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ`
խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի
որոշման պատճենը` տվյալ անձի նկատմամբ խնամակալություն (պատրոնաժ) սահմանելու մասին:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն.
Ստեփանավանի ԶՏԿ-ի կողմից 2013թ. հոկտեմբերից
իրականացվում է ՄԱՍԹ թեստը, ըստ որի իրականացվում է ՀՈՒԱ հմտությունների բացահայտում և ուղղորդում: Արդեն 10 ՀՈՒԱ անցել են նման թեստավորում և
պայմանավորվածություն կա, որ 3-րդ խմբի Լ.Ֆրենչին
«Ալպինա» ՍՊԸ-ն աշխատանքի կընդունի /ցերեկային
պահակ/:
Վարչական նշանակության շենքերը Ստեփանավան
համայնքում մատչելի են ՀՈՒԱ համար, մասնավորապես՝ քաղաքապետարանը, մշակույթի պալատը, միահարկ կենտրոնական գրադարանը /այստեղ է համայնքը տեղ հատկացրել վետերանների տարածքային
կազմակերպությանը՝ պարբերաբար ցուցաբերելով
ֆինանսական աջակցություն/: Այս գործում ակնառու է
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի հետևողական
աշխատանքը, այդ թվում կարելի է նշել մատչելի և
մաքուր փողոցները, զբոսայգիները և այլն/:
Քաղաքում գործող ՀՈՒԱ հարցերով գործող «Լիարժեք
կյանք» ՀԿ-ն բավականին ակտիվ է և ծրագրեր է
իրականացնում
Ստեփանավանում
և
հարակից
գյուղական համայնքներում:
Քաղաքի մշակութային օջախները մշտապես կազմակերպում են մարդաշատ միջոցառումներ, որոնք
լայնորեն լուսաբանվում են ԶԼՄ-ներով:
ՀՈՒԱ հանրային տարանսպորտ քաղաքում չի գործում,
նմանատիպ տրանսպորտային միավոր չկա ամբողջ
Լոռու մարզում:
Ընտրանքային ուսումնասիրվել է մեկ գործ՝
2-րդ խմբի ՀՈՒԱ Դարինկա Թունյանի նկատմամբ
Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի 19.02.2014թ. թիվ
34 որոշմամբ նշանակվել է Հայկ Սուքիասյանին խնամակալ: Փաստաթղթային փաթեթն ամբողջական է:

