
           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

Մարգահովիտ 
 

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

սոցիալական պաշտպանության բնագավառում իրականացնում է պետության պատվիրակած լիազորություն՝ համայնքի տարածքում կազմա-

կերպելով սոցիալական օգնության ծառայության գործունեությունը («Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդված՝ 

պատվիրակած լիազորության մասով): 
 

     1) Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`  

ա. «Սոցիալական աջակցության մասին» և «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ. 

բ.ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2317-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 5-րդ և  13-րդ կետեր. 

/Լրացվել է՝ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի 7-րդ կետ/ 

գ. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի  N 1864-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի Ձև   N 1. 

դ. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 20-ի N 255-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի Ձև N 1. 

ե. ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի  N 723-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 11-րդ կետ.  

զ. 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 
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1. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմ-

բերի 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 սոցիա-

լական աջակցության խորհրդի մեկական ներկա-

յացուցիչներից կազմված խմբի տնային այցելու-

թյամբ, եթե` 

1) Որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ կետով 

սահմանված տեղեկանքում որպես դիմողի 

ընտանիքի բնակության վայր նշված է երկրաշարժի 

Մարգահովիտ համայնքի ղեկավարի աշխատա-

կազմը սերտ փոխհամագործակցության մեջ է 

Վանաձորի սոցիալական ծառայությունների 

տարածքային բաժնի /ՍԾՏԲ/ հետ: 

 

Գործընթացը կազմակերպվել է սահմանված կարգին 

համապատասխան: 

 

 

Լենա Ղազարյանին /ՍԱ 84885, Մարգահովիտ, 13-րդ 

փող. տնակ 8/ տրվել է տեղեկանք, որ երկրաշարժի 

հետևանքով նրա տունը փլվել է և մինչև հիմա բնակ-

     



հետևանքով քանդված շինության գտնվելու վայրը: 

 

 

 

2) դիմողը ներառված է պետական աջակցու-

թյամբ իրականացվող բնակարանային ապահով-

ման 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, զբոսա-

շրջության հանգրվան, մանկապարտեզ, դպրոց, 

նկուղ, ավտոտնակ և այլն): 

 

Պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմնից կամ հյուրա-

նոցի, առողջարանի, հիվանդանոցի, զբոսաշրջու-

թյան հանգրվանի, մանկապարտեզի, դպրոցի 

կառավարման ղեկավար մարմնից: 

 

վում են տնակում /հիմք՝ Մարգահովիտի գյուղապետա-

րանից տրված 12.12.2013թ. թիվ 986 տեղեկանքը/: 

Ընտանիքը հաշվառված է համայնքի թիվ 12 տնտ.գրքի 

1143 գրառման տակ /4 անձ/: 

Համայնքում կատարված ուսումնասիրության հիմ-

քով՝ երկրաշարժից տուժել են 21 ընտանիքներ, որոն-

ցից՝ 2 ընտանիք դրամական փոխ_հատուցում է ստա-

ցել, 2 ընտանիի նկատմամբ առկա է պետության պար-

տավորությունը / Մարգահովիտ, 2-րդ փող. տնակ 13-ի 

բնակիչ Սիմոնյան Վարդանուշ Խորենի՝ 4 անձ և Մար-

գահովիտ, 2-րդ փող. տնակ 15-ի բնակիչ Կիրակոսյան 

Ալբերտ Վարդևանի՝ 5 անձ/, 2 ընտանիք բացակայում է, 

որի պատճառով իրավիճակային գնահատում չի տրվել, 

6 ընտանիք բավարարվել է «Հաբիթաթի» տնաշինա-

կան ծրագրով, 8 ընտանիքի տվյալներ չեն համապա-

տասխանում ՀՀ կառավարության կողմից սահմանած 

չափորոշիչներին, իսկ 1 ընտանիք իր իրավունքն է 

վիճարկում դատարանում /Ղազարյան Լենա/:   

Տնայցը կատարվել է ՀՀ օրենսդրությանը համապա-

տասխան: 

 

Համայնքում տնակային պայմաններում բնակվում են 

9 ընտանիքներ: Կատարվել է ընտրանքային 

ուսումնասիրություն. 

 Խաչատրյան Նվերի /Մարգահովիտ, 18/3 փող. 

տնակ 12/ ընտանիքը հաշվառված է համայնքի թիվ 8 

տնտ. գրքի 738 գրառման տակ /6 անձ/: Մարգահո-

վիտի գյուղապետարանից 22.01.2014թ. տրվել է թիվ 

53 տեղեկանքը: 

 Ղումաշյան Արթուրի /Մարգահովիտ, 9-րդ փող. 

տնակ 11/ ընտանիքը հաշվառված է համայնքի թիվ 14 

տնտ. գրքի 1250 գրառման տակ /3 անձ/: Մարգա-

հովիտի գյուղապետարանից 15.04.2014թ. տրվել է 

թիվ 301 տեղեկանքը: 

 Սաֆարյան Իսկուհու /Մարգահովիտ, 11-րդ փող. 

տնակ 7/ ընտանիքը հաշվառված է համայնքի թիվ 9 

տնտ. գրքի 796 գրառման տակ /7 անձ/: Մարգահովի-

տի գյուղապետարանից 06.05.2014թ. տրվել է թիվ 

343 տեղեկանքը: 

 

Ընտանիքի կազմի վերաբերյալ՝ 

 ՍԱ 666215 Սարգսյան Կամո /Մարգահովիտ, 4-րդ 

փող. 23/, Ծ21 ամրագրում.Գարիկ Սարգսյան /ծառ. 



սկսած 18.06.2012թ. հիմք Ստեփանավանի զինկո-

միսարիատի կողմից 27.06.2012թ. տրված թիվ 2/345 

տեղեկանքը 

 ՍԱ 665876 Ղազարյան Կարինե /Մարգահովիտ, 4-րդ 

փող. 23/, Ծ21 ամրագրում. Ժորա Ալչանգյան /ծառ. 

սկսած 12.12.2013թ. հիմք Ստեփանավանի զինկոմի-

սարիատի կողմից 21.02.2014թ. տրված տեղեկանքը: 

 

Միևնույն բնակության վայրում հաշվառված ընտա-

նիքների մասով /առանձին տնտեսություն վարող/՝ 

 ՍԱ 653610 Պապոյան Կարինե /Մարգահովիտ, 2-րդ 

փող., 4-րդ փակ. 3/: Վանաձորի ՍԾՏԲ-ին կից գործող 

սողիալական աջակցության խորհրդի 31.01.2014թ. 

թիվ 01 որոշման 14-րդ կետի համաձայն ընտանիքի 

համար առաջարկվել է լրացվել սոցիալական 

անձնագիր: 

 ՍԱ 666404 Սարդարյան Սյուզաննա /Մարգահովիտ, 

7-րդ փող., 23/: Վանաձորի ՍԾՏԲ-ին կից գործող 

սողիալական աջակցության խորհրդի 31.01.2014թ. 

թիվ 01 որոշման 24-րդ կետի համաձայն ընտանիքի 

համար առաջարկվել է լրացվել սոցիալական 

անձնագիր: 

Բոլոր տվյալները ամրագրված են: 

2. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմ-

բերի 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 քաղաքա-

շինության նախարարության լիազորած մասնագի-

տացված կազմակերպության կամ այդ կազմակեր-

պությունից ստացված համապատասխան եզրակա-

ցության հիմքով տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի կողմից տրված տեղեկանք.  

 

 

 

 

Լենա Ղազարյանին /ՍԱ 84885, Մարգահովիտ, 13-

րդ փող. տնակ 8/ տրվել է տեղեկանք, որ երկրաշար-

ժի հետևանքով նրա տունը փլվել է և մինչև հիմա 

բնակվում են տնակում /հիմք՝ Մարգահովիտի գյուղա-

պետարանից տրված 12.12.2013թ. թիվ 986 տեղեկան-

քը/: Ընտանիքը հաշվառված է համայնքի թիվ 12 տնտ. 

գրքի 1143 գրառման տակ /4 անձ/: Սակայն ընտանիքը 

չի ընդգրկվել պետական աջակցության ծրագրում և 

առկա է շարունակվող  դատական վեճ: 

Չկան նման ընտանիքներ 

 

 

 

 

 

 

     



 3) տեղեկանք` որպես առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխա հաշվառելու մասին՝ տրված 

խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի 

կողմից:          

Նման երեխաներ նախկինում եղել են, ներկայումս 

նրանց տարիքը մեծ է: 

3. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 20-

ի   N 255-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 

Ձև N 1. 

դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերի 

ցանկի 6-րդ կետ՝ 

տեղեկանք տեղական ինքնակառավարման 

մարմնից կամ բազմաբնակարան շենքի 

կառավարման մարմնից զոհված` Մարտական խաչ 

շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի մյուս 

անդամների մասին: 

 

 

Չկան նման ընտանիքներ  

 

     

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 կազմակերպու-

թյունների, դիմողի փաստացի բնակության վայրի 

տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայա-

ցուցիչներ: 

 

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 կազմակերպվում է սահմանված 

կարգին համապատասխան: 

Ընտրանքային ուսումնասիրվել է մեկ գործ՝ 

Գասպարյան Հասմիկ /ՍԱ 664619, Մարգահովիտ, 15-

րդ փող. 2-րդ փակ. 2/: Վանաձորի ՍԾՏԲ-ին կից 

գործող սողիալական աջակցության խորհրդի 

28.02.2014թ. թիվ 10 որոշման համաձայն մարվել է 

ընտանիքի կողմից ավել ստացած 64500 դրամը 

/վերջին ամսվա նպաստի չափը՝ 21500/:Պահպանվել է 

օրենքով թույլատրված եռապատիկ զիջման պահանջը: 

     

5. ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 

1-ի N 894-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավել-

վածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերու-

թյուն. 

 տեղեկանք խնամակալության և հոգաբարձության 

մարմնից` որպես առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխա հաշվառվելու մասին 

Նման երեխաներ նախկինում եղել են, ներկայումս 

նրանց տարիքը մեծ է: 

 

 

 

 

     

 

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 (33.1-րդ հոդվածի  2-րդ կետ),  համայնքի ղեկավարը սահմանում է խնամակալու-

թյուն, հոգաբարձություն, իրականացնում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին օրենքով վերապահված այլ լիազորություններ 



((33.1-րդ հոդվածի  21-րդ կետ), 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 (43-րդ հոդվածի 2-րդ կետ): 
  Գործառույթի իրականացման օրենսդրական հիմքը`        

1) «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ և 21-րդ հոդվածներ. 

2) 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 

պահ-

պան-

ված 

Պահ

պան

ված 

չէ 

Հայտ

նաբե

րված 

խախ

տում

ները 

Առաջար

կություն

ներ 

հսկո-

ղության 

ընթաց-

քում 

հայտնա

բերված 

խախ-

տումնե-

րի վե-

րացման 

վերա-

բերյալ 

Հայտնա

բերված 

խախ-

տումնե-

րը վե-

րացնե-

լու նպա-

տակով 

սահման

ված 

ժամկետ

ները 

1.«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշման-

դամների սոցիալական պաշտպանության մասին» 

ՀՀ օրենքի՝ (այսուհետ՝ օրենք) 18-րդ հոդվածի 

պետական կառավարման և տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների կողմից հաշմանդամի 

աշխատանքային զբաղվածության երաշխիքներն 

ապահովվում են՝ 

1) հաշմանդամների աշխատուժն օգտագործող 

կազմակերպությունների, հիմնարկների, ինչպես 

նաև հաշմանդամների հասարակական կազմա-

կերպությունների նկատմամբ արտոնյալ ֆինան-

սատնտեսական քաղաքականության իրականաց-

մամբ. 

2) կազմակերպություններում  հաշմանդամներին 

աշխատանքի ընդունելու համար քվոտաների 

և հաշմանդամների համար՝ օրենսդրությամբ 

սահմանված միջոցառումների իրականացմամբ. 

3) հաշմանդամներին առավել համապատաս-

խանող մասնագիտություններով աշխատանքային 

տեղերի վերապահմամբ. 

4) հաշմանդամների համար լրացուցիչ աշխատա-

Մարգահովիտ համայնքի ղեկավարի աշխատակազ-

մը սերտ փոխհամագործակցության մեջ է Լոռու 

մարզպետարանի աշխատակազմի տարբեր ստորա-

բաժումների և Վանաձորի զբաղվածության մարզա-

յին կենտրոնի հետ: 

 

 

Հաշմանդամություն ունեցող անձի /ՀՈՒԱ/ համար 

արտոնյալ պայմաններ կամ քվոտաներ չեն կիրառվել. 

նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն է նշանակվել ՀՈՒԱ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



տեղերի ստեղծման խրախուսմամբ. 

5) հաշմանդամին աշխատանքի տեղավորելու 

դեպքում գործատուին հաշմանդամին վճարվող 

աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցմամբ: 

 

2. Օրենքի 21-րդ հոդված՝ Հայաստանի Հանրապե-

տության պետական իշխանության և կառավարման 

մարմինները, Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում գործող բոլոր կարգի գործատուները 

հաշմանդամների համար ապահովում են սոցիա-

լական ենթակառուցվածքի օբյեկտների, բնակելի, 

հասարակական, արտադրական շենքերի և 

կառույցների մատչելիության, հասարակական 

տրանսպորտից և տրանսպորտային հաղորդակ-

ցության, կապի և տեղեկատվության միջոցներից, 

հանգստի և ժամանցի վայրերից անարգել կերպով 

օգտվելու պայմանների ստեղծումը: 

 

 

 

 

 

 

2012թ. Մարգավովիտի հերոս Ա.Անտինյանի անվան 

կրթա-մարզամշակութային համալիր կենտրոնի մուտ-

քի մոտ կառուցվել է թեքահարթակ: Թեքահարթակ է 

կառուցված համայնքային գրասենյակի, դպրոցական 

երկու մասնաշենքերի և նախադպրոցական 

հաստատության մուտքերի մոտ:  

  

 

 

3. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմ-

բերի 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 խնա-

մակալություն (պատրոնաժ) սահմանելու մասին: 

Ընտրանքային ուսումնասիրվել է երկու գործ՝ 

 Մարգահովիտ համայնքի ղեկավարի 24.03.2014թ. 

թիվ 28-Ա որոշմամբ խնամակալություն է նշանակվել 

Կարեն Կոծինյանի /ծնվ. 01.12.1999թ./ նկատմամբ՝ 

հիմք ընդունելով համայնքի խնամակալության և հո-

գաբարձության հանձնաժողովի 21.03.2014թ. թիվ 2 

նիստի դրական եզրակացությունը: 

 Մարգահովիտ համայնքի ղեկավարի 19.06.2012թ. 

թիվ 77-Ա որոշմամբ հոգաբարձություն է սահմանվել 

նշանակվել Քնարիկ Դավթյանի /ծնվ. 15.08.1998թ./ 

նկատմամբ՝ հիմք ընդունելով համայնքի խնամակա-

լության և հոգաբարձության հանձնաժողովի 

19.06.2012թ. թիվ 3 նիստի դրական եզրակացու-

թյունը: 

Փաստաթղթային փաթեթն ամբողջական է: 

     

 

 


