
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

30 հուլիսի 2019թ. թիվ 489-Ա 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 28-Ի ԹԻՎ 211-Ա 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և հաշվի առնելով 
կադրային փոփոխությունները՝ 

Ո ր ո շ ու մ   եմ. 
1.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի 2017 թվականի 

հուլիսի 28-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու 
մարզային հանձնաժողով ստեղծելու և ՀՀ Լոռու մարզպետի 2008 թվականի 
մարտի 31-ի թիվ 130-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  թիվ 211-Ա 
որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
 
 

       ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ  

Invalid signature

X
ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 2019թ. հուլիսի 30 
 ք.Վանաձոր 

 

 



Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2019թ. հուլիսի 30-ի 

թիվ 489-Ա որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող  

Լոռու մարզային հանձնաժողովի 

 

Անդրեյ Ղուկասյան - հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ Լոռու մարզպետ 

Վալերի Ջաղինյան - հանձնաժողովի քարտուղար, մարզպետարանի 

առողջապահության և սոցիալական ապահովության 

վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Արթուր Մխիթարյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական 

ապահովության վարչության պետի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար 

Արմեն Ջանազյան - մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ 

Դավիթ Մանուչարյան - մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և 

հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով 

վարչության պետ 

Արփինե Մատինյան - մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և   սպորտի 

վարչության պետի տեղակալ 

Նաիրա Համբարձումյան - մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Աննա Գասպարյան - մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության 

հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Գայանե Բոջուկյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական 

ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության 

բաժնի առաջատար մասնագետ 

 

 

________________ 

- ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության   

աշխատակազմի ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության   

գործակալության Լոռու թիվ 1 ԲՍՓՀ-ի ներկայացուցիչ 

/համաձայնությամբ/ 

Արա Առաքելյան - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության   

աշխատակազմի «ՀՀ զբաղվածության գործակալության»   

Վանաձորի մարզային կենտրոնի տնօրեն /համաձայնությամբ/ 

Արթուր Օհանյան - Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար 

/համաձայնությամբ/ 

Անահիտ Գյուլազյան - Սպիտակի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար 

/համաձայնությամբ/ 

Ռոստոմ Քոչարյան - Ստեփանավանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

քարտուղար /համաձայնությամբ/ 

Անուշ Էվոյան - Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար 

/համաձայնությամբ/ 

Նաիրա Սարգսյան - Տաշիրի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր 

մասնագետ /համաձայնությամբ/ 

Ժակլին Հեքիմյան - «Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի Օրդենը Հայաստանում»   

բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն /համաձայնությամբ/ 

Սուսաննա 

Մարտիրոսյան 

- «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի Վանաձորի համայնքային 

կենտրոնի տնօրեն /համաձայնությամբ/ 

Սուրեն Մաղաքյան - «Լիարժեք կյանք» ՀԿ նախագահ, Հաշմանդամություն ունեցող 



անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի անդամ 

/համաձայնությամբ/ 

Անուշ Ասլանյան - «Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» 

ՀԿ նախագահ, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի անդամ 

/համաձայնությամբ/ 

Գագիկ Սերոբյան - Հայաստանի խուլերի միավորման Լոռու մարզային   

մասնաճյուղի նախագահ /համաձայնությամբ/ 

Հովիկ Ծատուրյան - Լոռու մարզի կույրերի վարչության նախագահ   

/համաձայնությամբ/ 

Սերգեյ Նազարյան - «Արան» հաշմանդամների ՀԿ նախագահ /համաձայնությամբ/ 

Անի  Գաբրիելյան - «Լուսաստղ» բարեգործական ՀԿ նախագահ   

/համաձայնությամբ/ 

Թամարա Գրիգորյան - «Մանկական կենտրոն» ԲՀԿ նախագահ /համաձայնությամբ/ 

Սուսաննա Ապրեսյան - «Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի   

Վանաձորի մասնաճյուղի ղեկավար, «Մոլորակ» ԲՀԿ-ի   

նախագահ  /համաձայնությամբ/ 

Կամո Եգանյան - «Խաչվող ուղիներ» ՍՀԿ-ի գործադիր տնօրեն 

/համաձայնությամբ/ 

Սվետլանա Մարգարյան - կիրառական արվեստի մասնագետ /համաձայնությամբ/ 

Հասմիկ Հովսեփյան - «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի «Տնային խնամք» ծրագրի 

Վանաձորի համակարգող /համաձայնությամբ/ 

Մարինե Ասատրյան - «Սպիտակ բազե» ԲՀԿ նախագահ /համաձայնությամբ/ 

 

________________ 

- «Օրրան» ԲՀԿ-ի «Գրիգորյան կենտրոնի» ներկայացուցիչ 

/համաձայնությամբ/ 

Գայանե Բալայան - «Արգինա» ՀԿ նախագահ /համաձայնությամբ/ 

 

 

      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

         ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ 

       

Invalid signature

X
ՎԱԼԵՐԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 


