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Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
շրջանակներում համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի 
աշխատողների պաշտոնների անձնագրերը, ընտանիքի սոցիալական կարիքների 
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կենտրոնների սոցիալական ծառայություններ տրամադրող ստորաբաժանումների 
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դիմումների հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական նկարագիրը 
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հաստատելու մասին 
23 հուլիսի 2013թ.   N 102 – Ա/1......................................................................... 159 

 
 
 



 5

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ 

 
    26 հուլիսի 2012 թվականի         N 952 - Ն 

 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ   

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՆԵՐԴՆԵԼՈՒ  
ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է. 
1. Հաստատել՝ 
1) Հայաստանի Հանրապետությունում ինտեգրված սոցիալական ծառայություն-

ների համակարգ ներդնելու ծրագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի. 
2) ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 

ծրագիրը` համաձայն N 2 հավելվածի: 
2. Սահմանել, որ՝  
1) Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ ստեղծվում է ինտե-

գրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման կառավարման խոր-
հուրդ.  

2) ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 
ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզում, իսկ 
համալիր սոցիալական ծառայությունների յուրաքանչյուր տարածքային կենտրոնի վե-
րանորոգման, վերազինման աշխատանքներն ավարտելուց հետո այդ կենտրոնը ևս 
ընդգրկվում է սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված` փորձնա-
կան ծրագրում: 

3. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-
խարարին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի «Ինտեգրված սոցիալական 
ծառայությունների համակարգի ներդրման կառավարման խորհրդի կազմը հաստա-
տելու մասին» որոշման նախագիծը. 

2) մինչև 2013 թվականի մայիսի 31-ը` Հայաստանի Հանրապետության պետա-
կան բյուջեից ֆինանսավորվող կենսաթոշակների, պետական նպաստների, դրամա-
կան օգնությունների և այլ վճարումների նշանակման և վճարման գործառույթները 
մեկ պետական մարմնի վերապահելն ապահովող իրավական ակտերի նախագծերը. 

3) մինչև 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ը` ինտեգրված սոցիալական ծառայու-
թյունների համակարգի ամբողջական ներդրումն ապահովող իրավական ակտերի 
նախագծերը` հաշվի առնելով փորձնական ծրագրի արդյունքները. 

4) ըստ անհրաժեշտության` առաջարկություններ փորձնական ծրագրի իրակա-
նացման արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ: 
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4. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետին (առաջարկել Արա-
րատի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներին)` ամե-
նայն աջակցություն ցուցաբերել ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրա-
մադրման փորձնական ծրագրի իրականացման աշխատանքներին: 
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 Հավելված N 1 
  ՀՀ կառավարության  2012  թվականի 

      հուլիսի 26 -ի  N 952 - Ն  որոշման 
 
 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՆԵՐԴՆԵԼՈՒ 
 
1. Յուրաքանչյուր երկրի սոցիալական պաշտպանության համակարգն ապահովում 

է հասարակության և նրա առանձին անդամների բարեկեցությունը: 
2. Հաշվի առնելով սոցիալական պետության առջև դրված խնդիրները, սոցիալ-

տնտեսական ու հասարակական կյանքում արձանագրվող գործընթացները` ժամա-
նակակից պետություններում անընդհատ կատարելագործվում են սոցիալական 
պաշտպանության համակարգերը` ներդնելով նոր կառուցակարգեր (գործիքակազմ): 

3. Յուրաքանչյուր պետության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կիրառ-
վող կառուցակարգերը (գործիքակազմը), իրականացվող բարեփոխումները առանձ-
նահատուկ են` կախված բազմաթիվ գործոններից: 

4. Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը, 
ժամանակակից աշխարհում ընդհանրական է իրականացվող բարեփոխումների նպա-
տակը, այն է` շարունակաբար բարձրացնել սոցիալական պաշտպանության համակարգի 
արդյունավետությունը: 

5. Խնդիրն արդիական է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում` հաշվի առ-
նելով սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման անցած ճանապարհը, ո-
լորտի առջև ծառացած խնդիրները և առկա մարտահրավերները:  

6. Խնդրո առարկա է նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում դեռևս ձևավորման փուլում է գտնվում սոցիալական աշխատանքի (սոցիալա-
կան աշխատողի) ինստիտուտը, իսկ հասարակության գերակշիռ մեծամասնությունը 
սոցիալական աշխատանքն ընկալում է որպես դրամական վճարների նշանակում: 

7. Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ սոցիալական ծառայություն տրամադրող պե-
տական պաշտոնյայի գործունեությունը միտված է ոչ թե հաճախորդի կարիքների հա-
մապարփակ գնահատմանը և դրանց բավարարման ուղղությամբ շարունակական մի-
ջոցառումներ իրականացնելուն, այլ զուտ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-
թյամբ սահմանված կարգով վարչարարություն իրականացնելուն: Ընդ որում, հաճա-
խորդի հանդեպ պատասխանատվությունը դադարում է համապատասխան վարչա-
կան ակտ ընդունելուց (հաճախորդին որոշակի իրավունքներ տրամադրելուց կամ 
տրամադրելը մերժելուց) հետո: 

8. Հաշվի առնելով նշվածը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում նախատեսվում 
է ներդնել ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգ: 

9. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրումը նշա-
նակում է նոր որակի ծառայությունների տրամադրում, հաճախորդի սոցիալական վի-
ճակի վրա ներազդելու սկզբունքորեն նոր մեթոդների և մեխանիզմների կիրառում:  



 8

 10. Մասնավորապես, նախատեսվում է սոցիալական պաշտպանության ոլոր-
տում անցում կատարել դեպի ակտիվ, նախաձեռնողական քաղաքականության իրա-
կանացմանը, որի շրջանակներում հետևանքները վերացնելուն միտված պասիվ 
ծրագրերի (դրամական վճարներ, արտոնություններ) հաշվին ընդլայնվում են սոցիա-
լական անբավարարվածություն (սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտություն) 
ծնող պատճառները վերացնելուն և կանխարգելելուն միտված ծրագրերը` հաշվի առ-
նելով այն հանգամանքը, որ կանխարգելումը շատ ավելի արդյունավետ և նվազ ծախ-
սատար է: Արդյունքում, սոցիալական պաշտպանության ոլորտը, զուտ վերաբաշխման 
գործառույթ կատարելու փոխարեն նպաստելու է մարդկային կապիտալի զարգացման 
միջոցով տնտեսական աճի ապահովմանը: 

11. Նշված անցումը ենթադրում է նաև հաճախորդին տրամադրվող սոցիալա-
կան ծառայությունների տեսակների ընտրության հիմքում դրված սկզբունքների փո-
խակերպում: Մասնավորապես, նշված գործընթացի հիմքում դրվելու է ոչ թե հաճա-
խորդի ներկայացրած «պահանջարկը», այլ առկա իրավիճակի համապարփակ վերլու-
ծության արդյունքում բացահայտված հաճախորդի կարիքը:  

12. Խնդրո առարկա վերափոխման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 
այն հանգամանքով, որ հաճախորդի կողմից ներկայացված «պահանջարկը» ոչ միշտ 
է համապատասխանում հաճախորդի իրական կարիքներին:  

13. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման շրջա-
նակներում կվերաիմաստավորվի նաև սոցիալական աշխատանքի բովանդակությու-
նը, ինչպես նաև սոցիալական աշխատողի տեղն ու դերը հասարակական հարաբե-
րություններում:  

14. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրումը չի 
հանդիսանում մեկ գերատեսչության առջև դրված խնդիր և չի կարող իրականացվել 
մեկ գերատեսչության ուժերով:  

15. Այն համապետական նշանակության խնդիր է, որը հնարավոր է լուծել պե-
տական կառավարման, տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների, ինչպես նաև ոչ պետական կազմակերպությունների համակարգ-
ված գործողությունների արդյունքում, և ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների 
համակարգի ներդրման աշխատանքները համակարգելու է ինտեգրված սոցիալական 
ծառայությունների համակարգի ներդրման կառավարման խորհուրդը:  

16. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման կառա-
վարման խորհուրդն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ 

1) ապահովում է սոցիալական պաշտպանության ոլորտում գործող հանրապե-
տական գործադիր, պետական, տարածքային կառավարման մարմինների, ինչպես 
նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցությունը. 

2) համակարգում և մոնիթորինգի է ենթարկում սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտում գործող հանրապետական (ազգային` հաշմանդամության հարցերով զբաղ-
վող, երեխաների պաշտպանության, գենդերային բռնության դեմ պայքարի, կանանց 
հարցերով և այլն) հանձնաժողովների աշխատանքները` այդ հանձնաժողովների կա-
տարած աշխատանքների մասին հաղորդումների քննարկումների ձևով.  

3) քննարկում և հավանության է արժանացնում ինտեգրված սոցիալական ծա-
ռայությունների համակարգի ներդրումն ապահովող իրավական ակտերի նախագծե-
րը. 
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4) ըստ անհրաժեշտության՝ քննարկում է ինտեգրված սոցիալական ծառայութ-
յունների համակարգի ներդրման կապակցությամբ առկա խնդիրները և առաջադրում 
է լուծումներ: 

17. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգը պետական, հա-
մայնքային և ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործա-
ռույթների (գործողությունների, քայլերի) ամբողջություն է` միտված անձի սոցիալական 
ապահովության իրավունքի իրականացմանը, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտն-
վելու կանխարգելմանը, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անհատի կամ ըն-
տանիքի սոցիալական պաշտպանությանը և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտն-
վելու պատճառների վերացմանը:   

 18. Անձը (ընտանիքը), որպես կանոն, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտն-
վում է տարբեր պատճառներով` երբեմն միմյանց հետ փոխկապակցված մի քանի 
գործոնների (դեպքերի, իրողությունների, հանգամանքների) ազդեցության արդյուն-
քում:  

19. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի խնդիրն է՝ 
1) բացահայտել անձի (ընտանիքի) համար սոցիալական անբավարարվածութ-

յուն (սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտություն) առաջացնող գործոններն ու 
դրանց փոխկապակցվածությունը, պատճառահետևանքային կապերը` գնահատելով 
անձի (ընտանիքի) կարիքները. 

2) համալիր միջոցներ ձեռնարկել այդ գործոնների բացասական ազդեցությունը 
չեզոքացնելու, կարիքները բավարարելու ուղղությամբ: 

20. Հայաստանի Հանրապետությունում ինտեգրված սոցիալական ծառայութ-
յունների համակարգի շրջանակներում տրամադրվելիք սոցիալական ծառայություննե-
րը պայմանականորեն կարելի է բաժանել 3 խմբի` 

1) սոցիալ-վարչարարական ծառայություններ. 
2) ընդհանուր մասնագիտական ծառայություններ. 
3) նեղ մասնագիտական ծառայություններ:  
21. Սոցիալ-վարչարարական են այն ծառայությունները, որոնց տրամադրումը 

ենթադրում է վարչարարության իրականացում` վարչական ակտի ընդունմամբ:  
22. Սոցիալ-վարչարարական ծառայությունների հիմնական առանձնահատկու-

թյունը կայանում է նրանում, որ այդ ծառայությունների տրամադրման (ծառայություն-
ներից օգտվելու) պայմաններն ու կարգը, անհրաժեշտ փաստական հանգամանքները 
(փաստաթղթերի ցանկը) սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-
թյամբ, իսկ ծառայությունների տրամադրումը հաճախորդի համար առաջացնում է ի-
րավունքներ և պարտականություններ:  

23. Միաժամանակ, սոցիալ-վարչարարական ծառայություն տրամադրողի կող-
մից հայեցողական լիազորություններ իրականացնելու հնարավորությունը սահմանա-
փակ է, քանի որ այս դեպքում կիրառվում է ստանդարտ գործիքակազմ (կառուցա-
կարգեր), իսկ հաճախորդը բնութագրվում է սեռային (խմբային) հատկանիշներով:  

24. Սոցիալ-վարչարարական ծառայություններ են բոլոր տեսակի դրամական 
վճարների նշանակումը և վճարման ապահովումը, անձին սոցիալական կարգավիճա-
կի տրամադրումը, ուղեգրումը, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականաց-
վող պետական ծրագրերում ընդգրկելը և այլն:  
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 25. Ընդհանուր մասնագիտական են այն սոցիալական ծառայությունները, ո-
րոնց տրամադրումը չի ենթադրում վարչարարության իրականացում (չեն հանդիսա-
նում սոցիալ-վարչարարական):  

26. Ընդհանուր մասնագիտական ծառայությունների հիմնական առանձնահատ-
կությունն այն է, որ այդ ծառայությունների տրամադրումն անձանց համար անմիջա-
կանորեն չի առաջացնում իրավունքներ և պարտականություններ, այլ միտված են այդ 
անձանց իրավունքների իրականացման ապահովմանը կամ պաշտպանությանը կամ 
ունեն կանխարգելիչ բնույթ:  

27. Ընդհանուր մասնագիտական ծառայություններ տրամադրողի կողմից հայե-
ցողական լիազորություններ իրականացնելու հնարավորությունն ավելի լայն է, քանի 
որ այս դեպքում կիրառվում է ոչ ստանդարտ գործիքակազմ (կառուցակարգեր), իսկ 
հաճախորդը բնութագրվում է անհատական հատկանիշներով: 

28. Ընդհանուր մասնագիտական ծառայություններ են խորհրդատվության 
տրամադրումը (ուղղորդումը), սոցիալական դեպքի վարումը` կարիքների գնահատու-
մը և դրանց բավարարման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելը:  

29. Նեղ մասնագիտական են սոցիալական ցանցի պետական և ոչ պետական 
կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող ծառայությունները:   

30. Նեղ մասնագիտական ծառայությունների հիմնական առանձնահատկու-
թյունն այն է, որ այս ծառայությունների տրամադրումը ենթադրում է հատուկ մասնա-
գիտական կարողություններ (տրամադրվում են մասնագիտացված կազմակերպու-
թյունների կողմից): Նեղ մասնագիտական ծառայությունների համար անհրաժեշտ են 
համապատասխան շենքային պայմաններ, նյութատեխնիկական բազա:  

31. Նեղ մասնագիտական ծառայություններ են խնամքի տրամադրումը, սոցիալ-
աշխատանքային և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծրագրերի իրակա-
նացումը և այլն:  

32. Ընդհանուր մասնագիտական և նեղ մասնագիտական ծառայությունների 
հիմնական տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ընդհանուր մասնագիտական 
ծառայությունների շրջանակներում որոշվում է կարիքը, իսկ նեղ մասնագիտական ծա-
ռայությունների շրջանակներում` բավարարվում է այդ կարիքը` հաճախորդի վրա ան-
միջական ներգործության արդյունքում:  

33. Սոցիալ-վարչարարական և ընդհանուր մասնագիտական սոցիալական ծա-
ռայություններ տրամադրողները հանդիսանում են հանրային ծառայողներ:  

34. Նեղ մասնագիտական ծառայությունները կարող են տրամադրել հանրային 
ծառայողները կամ ոչ պետական կազմակերպությունները: 

35. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրումը կամ 
տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների ինտեգրումը մեկանգամյա գործողութ-
յուն չէ, այլ սոցիալական ծառայությունների որակի բարելավմանը միտված շարունա-
կական գործընթաց է,  որը հնարավորություն է տալիս պետության, համայնքի և ոչ 
պետական կազմակերպությունների արդյունավետ համագործակցության ու սոցիալա-
կան ծառայությունների տրամադրման հիմքում դրված մոտեցումների, սկզբունքների, 
մեթոդների վերանայման արդյունքում տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները 
հաճախորդի համար դարձնել էլ ավելի հասանելի (մատչելի) և արդյունավետ: 
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36. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի կարևորագույն բնու-
թագրիչներից (պարտադիր պայմաններից) մեկը համալիր սոցիալական ծառայու-
թյունների տարածքային կենտրոնների առկայությունն է (այսուհետ` ՀՍԾՏԿ):  

37. ՀՍԾՏԿ-ների առկայությունը հնարավորություն է տալիս հաճախորդի կա-
րիքների բավարարման գործընթացը կազմակերպել մեկ վայրում, ինչի համար պետք 
է ստեղծվեն բավարար պայմաններ (շենքային պայմաններ, տեխնիկական հագեցվա-
ծություն, գույքային բազա): 

 38. ՀՍԾՏԿ-ների շենքերն ամրացվելու են Հայաuտանի Հանրապետության աշ-
խատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմին կամ  դրանք 
նույն նպատակով, համապատասխան համայնքի ղեկավարի հետ պայմանագրային 
հիմունքներով, անհատույց և անժամկետ պայմաններով տրամադրվելու են օգտա-
գործման Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության աշխատակազմին, իսկ պահպանման և սպասարկման (այդ թվում` 
տեխնիկական սպասարկման) համար անհրաժեշտ միջոցները ֆինանսավորվելու են 
Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա-
րությանը հատկացված միջոցների շրջանակներում:   

 39.Նախատեսվում է ստեղծել 54-56 ՀՍԾՏԿ, որից՝ 42-44-ը մարզերում (նախ-
կին վարչական շրջկենտրոններում), իսկ 10-12-ը` Երևան քաղաքում (վարչական 
շրջաններում): Հարկ է նկատի ունենալ, որ ՀՍԾՏԿ-ների թիվը կարող է փոփոխվել 
նորմացույցերի շրջանակներում:  

 40. ՀՍԾՏԿ-ն կունենա միասնական ընդունարան, որտեղ կներկայացվեն բոլոր 
սոցիալական ծառայություններ ստանալու վերաբերյալ դիմումները: Միասնական ըն-
դունարաններում կներդրվի դիմումների հաշվառման (հաճախորդների սպասարկման) 
էլեկտրոնային համակարգ, որի շրջանակներում կպահպանվեն դիմումին կից ներկա-
յացված բոլոր փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատճենները: Միասնական ընդունա-
րանների և դիմումների հաշվառման (հաճախորդների սպասարկման) էլեկտրոնային 
համակարգի ներդրումը, հարմարավետություն ապահովելուց բացի, ունի նաև հակա-
կոռուպցիոն ուղղվածություն, քանի որ՝ 

1) նվազագույնի է հասցվելու վարչարարություն իրականացնող (սոցիալ-վարչա-
րարական ծառայություններ տրամադրող) պետական պաշտոնյայի և հաճախորդի 
միջև կենդանի շփումը. 

2) բացառելու է ներկայացված փաստաթղթերի պատահական կամ միտումնա-
վոր կորստյան ռիսկը. 

3) իրական հնարավորություն է ընձեռնելու վերահսկողություն իրականացնել 
ընդունված որոշումների իրավաչափության, ինչպես նաև դիմումներին պատասխանե-
լու` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգի պահպան-
ման նկատմամբ: 

41. Միջազգային պրակտիկայում գոյություն ունեն սոցիալական ծառայություն-
ների ինտեգրման տարբեր ձևեր (մեթոդներ, մեխանիզմներ), որոնցից յուրաքանչյուրն  
ունի թույլ և ուժեղ կողմեր: 

42. Սոցիալական ծառայությունների ինտեգրման ձևերից մեկը «ծառայություն-
ներ մեկ պատուհանից» սկզբունքի կիրառումն է, երբ մեկ շենքում տեղակայվում են 
սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունները:   
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43. «Ծառայություններ մեկ պատուհանից» սկզբունքի կիրառումն  անհրաժեշտ 
նախադրյալներ է ստեղծում հաճախորդին նոր որակի ծառայություններ տրամադրելու 
համար:  

 44. Սակայն «ծառայություններ մեկ պատուհանից» սկզբունքի կիրառումն ինք-
նին բավարար չէ սոցիալական ծառայությունների ինտեգրման կապակցությամբ առ-
կա բոլոր խնդիրները լուծելու համար: Մասնավորապես, այս դեպքում՝ 

1) տարբերակված գերատեսչական ենթակայությունը կարող է էապես խոչընդո-
տել սոցիալական ծառայություններ տրամադրող մարմինների արդյունավետ համա-
գործակցությանը. 

2) խնդիրներ կարող են առաջանալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 
մարմինների լիազորությունների և պատասխանատվության շրջանակի հստակեցման 
(տարանջատման) կապակցությամբ. 

3) առկա է գործառույթների վերածածկի ռիսկը: 
45. Սոցիալական ծառայությունների ինտեգրման հաջորդ ձևը տեղեկատվական 

ինտեգրումն է, երբ մեկ միասնական ենթակառուցվածքում ինտեգրվում են սոցիալա-
կան պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգերը:  

46. Տեղեկատվական ինտեգրումը հնարավորություն է տալիս՝ 
1) ներդնել և կիրառել հաճախորդին տրամադրվող ծառայությունների արդյունա-

վետության գնահատման գործուն համակարգ.  
2) համակողմանի վերլուծությունների արդյունքում բարելավել սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում ռազմավարական որոշումների ընդունման գործընթացի 
արդյունավետությունը. 

3) պարզեցնել ծառայությունների տրամադրման ընթացակարգերը. 
4) որոշումների ընդունման գործընթացն ավտոմատացնելու միջոցով էապես 

նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը: 
47. Ինտեգրման հաջորդ ձևը կազմակերպագործառութային ինտեգրումն է, երբ 

սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների գործառույթնե-
րը միավորվում են մեկ միասնական մարմնի ներքո: Կազմակերպագործառութային ինտե-
գրման շրջանակներում էապես բարձրանում է ինտեգրված սոցիալական ծառայութ-
յունների համակարգի կառավարելիությունը,  հնարավորություն է ընձեռվում ավելի 
արդյունավետ  օգտագործելու մարդկային ռեսուրսները, իսկ ինտեգրված սոցիալա-
կան ծառայությունների մեթոդական ղեկավարման խնդիրն ստանում է երկարաժամ-
կետ, կայուն լուծում:  

 48. Միաժամանակ, կազմակերպագործառութային ինտեգրումը համարվում է 
խնդրի ամենաարմատական լուծումը, քանի որ ենթադրում է կառուցվածքային լայնա-
ծավալ փոփոխություններ, գործող, կայացած մարմինների հիման վրա սկզբունքորեն 
նոր մարմնի ստեղծում, որի կայացման համար կպահանջվի բավականին լուրջ միջոց-
ներ և ջանքեր, տևական ժամանակ: Այս դեպքում ռիսկի տակ են հայտնվում նաև ար-
դեն իսկ գործող ծրագրերի իրականացումը: 

49. Հաշվի առնելով միջազգային փորձը, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի 
խորհրդատուի ներկայացրած առաջարկությունները՝ Հայաստանի Հանրապետությու-
նում նախատեսվում է կիրառել ինտեգրման`  նշված ձևերը: 

50. Տարածքային մակարդակում կկիրառվի սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման «Մեկ պատուհան»  սկզբունքը, որի շրջանակներում ՀՍԾՏԿ-ներում 
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կտեղակայվեն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցե-
րի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության տարած-
քային բաժինները, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարության «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակա-
լության զբաղվածության մարզային, ինչպես նաև տարածքային կենտրոնները, Հա-
յաստանի Հանրապետության մարզպետարանների սոցիալական ծառայությունների 
տարածքային գործակալությունները, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և 
Ջերմուկի սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժինները: 

 51. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննական գործակալության տարածքա-
յին մարմինների` ՀՍԾՏԿ-ներում տեղակայվելու խնդիրը կքննարկվի յուրաքանչյուր 
ՀՍԾՏԿ-ի համար առանձին` հաշվի առնելով շենքային պայմանները և հանձնաժողովի 
սպասարկման տարածքը:  

 52. «Մեկ պատուհան»  սկզբունքի կիրառումը հնարավորություն կընձեռի`  
1) բավարար հիմքեր ստեղծել սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տար-

բեր կազմակերպությունների միջև արդյունավետ համագործակցություն ապահովելու 
համար. 

2) հանրային գիտակցության մեջ արմատավորել այն ինստիտուտցիոնալ կա-
ռույցը (շինությունը), որտեղ անձը կարող է դիմել սոցիալական որևէ խնդրով` առանց 
հաշվի առնելու խնդրի «պատկանելությունը» այս կամ այն ենթաոլորտին (կենսաթո-
շակ, նպաստներ, զբաղվածություն և այլն). 

3) կրճատել ծառայություն ստանալու համար հաճախորդի կողմից ծախսվող ժա-
մանակը. 

4) իրական նախապայմաններ ստեղծել հաճախորդի խնդիրը ոչ թե նեղ ոլորտա-
յին տեսանկյունից, այլ ընդհանուր սոցիալական պաշտպանության համակարգի տե-
սանկյունից դիտարկելու համար: 

53. Տեղեկատվական ինտեգրումը կիրականացվի թե՛ տարածքային, թե՛ կեն-
տրոնական մակարդակում:  

 54. Միասնական կրիչի (սերվերի) վրա կտեղակայվեն սոցիալական պաշտպա-
նության ոլորտի բոլոր տեղեկատվական համակարգերը (առկա և ստեղծվելիք), ինչը 
կկրճատի տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման ծախսերը:  

 55. Աստիճանաբար, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում անցում կկա-
տարվի դեպի կենտրոնացված սկզբունքով վարվող տեղեկատվական համակարգերի 
ներդրումը, որն էապես կբարելավի տեղեկատվական համակարգերում ներառվող տե-
ղեկատվության հավաստիությունն ու համակարգին կապահովի հաճախորդի վերա-
բերյալ ակտուալ տեղեկատվությամբ` բացառելով տարածքներում և կենտրոնական 
շտեմարաններում առկա տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունը:    

56. Ի լրումն դիմումների հաշվառման (հաճախորդների սպասարկման) տեղե-
կատվական համակարգի ներդրման, կմշակվի համապատասխան ծրագրային ապա-
հովում, որի շրջանակներում՝ 

1) հաճախորդի նույնականացումը կիրականացվի բնակչության պետական ռեգիստ-
րի համակարգի տվյալների հիման վրա. 

2) կիրականացվի տեղեկատվության ինքնաշխատ փոխանակություն տարբեր 
տեղեկատվական համակարգերի միջև` ապահովելով սոցիալական ծառայություններ 
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տրամադրելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հասանելիությունը ծառայու-
թյուններ տրամադրողներին` իրենց իրավասությունների շրջանակներում. 

3) կապահովվի սոցիալական դեպքի վարումը: 
57. Պետական մարմնի ներքո կառուցվածքագործառութային ինտեգրման կեն-

թարկվեն բոլոր տեսակի դրամական վճարների նշանակման և վճարման ապահով-
ման գործառույթները:  

 58. Ըստ այդմ, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից վճարվող 
բոլոր գումարները կնշանակվեն մեկ մարմնի կողմից:  

 59. Նշված մոտեցումը մի կողմից թույլ կտա էլ ավելի բարձրացնելու Հայաստա-
նի Հանրապետության  պետական բյուջեից կատարվող ծախսերի հասցեականությունը, 
կրճատելու համակարգի կառավարման ծախսերը, միասնական մեթոդներ և մոտե-
ցումներ կիրառելու միջոցով` բարելավելու հաճախորդների սպասարկման որակը:  

 60. Միաժամանակ, ըստ անհրաժեշտության, կիրականցվեն համապատաս-
խան կառուցվածքային փոփոխություններ ու պետական մարմինների գործառույթների 
վերաբաշխում: 

61. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի կարևոր բնութա-
գրիչներից է տեղական (տարածքային) սոցիալական ծրագրերի մշակումն ու իրականա-
ցումը:  

 62. Տեղական (տարածքային) սոցիալական ծրագիրը կազմվում է տարածքային 
առանձնահատկությունների, տարածքում առկա խնդիրների հաշվառմամբ` կարճա-
ժամկետ և միջնաժամկետ կտրվածքով` համայնքի (տարածքի) սոցիալական կարիքների 
գնահատման, դրա հիման վրա տեղական (տարածքային) սոցիալական ծրագրերի մշակ-
ման` հաստատված մեթոդաբանության հիման վրա:  

 63. Տարածքային սոցիալական ծրագրերը պետք է ունենան չափելի մոնիթո-
րինգային ցուցանիշներ: 

64. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման շրջա-
նակներում փոփոխությունների կենթարկվեն նաև սոցիալական աջակցության խոր-
հուրդների ձևավորման սկզբունքներն ու գործառույթները՝ (ձևավորելով տարածքային 
մակարդակում ռազմավարական պլանավորում իրականացնելու), և հաստատված տե-
ղական (տարածքային) սոցիալական ծրագրերի իրականացման գործուն կառուցակար-
գեր: 

65. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման կա-
պակցությամբ առկա են ռիսկեր, որոնք էական ազդեցություն կարող են ունենալ հա-
մակարգի արդյունավետության վրա: 

66. Հիմնական ռիսկերից մեկը մարդկային գործոնի ռիսկն է: Ակնհայտ է, որ 
տրամադրված ծառայությունների արդյունավետությունն ուղղակիորեն կախված է ծա-
ռայություններ տրամադրողի անհատական որակներից, հաճախորդի հանդեպ 
դրսևորված վերաբերմունքից և պատասխանատվության զգացումից, մոտիվացիայից:  

67. Ըստ այդմ, մարդկային գործոնի ռիսկը կառավարելու նպատակով անհրա-
ժեշտ է, զուգահեռաբար, իրականացնել համալիր միջոցառումներ, այդ թվում` 

1) հնարավորինս ավտոմատացնել որոշումների ընդունման գործընթացները. 
2) մշակել և շարունակաբար իրականացնել վերապատրաստման ու ուսուցման 

ծրագրեր. 
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3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանել սոցիալական 
ծառայություններ տրամադրող հանրային ծառայողների իրավական կարգավիճակի 
առանձնահատկությունները` հաշվի առնելով նրանց իրավունքներն ու պարտականու-
թյունները. 

4) քայլեր ձեռնարկել բոլոր դեպքերում ի շահ հաճախորդի գործելու պատաս-
խանատվությունը սոցիալական ծառայություններ տրամադրող հանրային ծառայողնե-
րի մոտ արմատավորելու ուղղությամբ:   

68. Մարդկային գործոնի ռիսկի առումով կարևոր նշանակություն ունի նաև ծա-
ռայություններ տրամադրող անձանց սոցիալ-աշխատանքային երաշխիքների համա-
կարգը, մասնավորապես, նրանց աշխատավարձերի չափը` հաշվի առնելով այն հան-
գամանքը, որ սոցիալական պաշտպանության համակարգի միջոցով են իրականաց-
վում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսերի շուրջ մեկ քառոր-
դը: 

 69. Որպես լուծման տարբերակ` նախատեսվում է՝ 
1) վերանայել սոցիալական ծառայություններ տրամադրող հանրային ծառայող-

ների աշխատավարձերի ձևավորման սկզբունքները` զուգահեռաբար բարձրացնելով 
նրանց պատասխանատվության աստիճանը. 

2) հայտնաբերված չարաշահումների հետևանքով խնայված և Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե վերադարձված գումարների որոշակի մասնա-
բաժինն ուղղել հանրային ծառայողների խրախուսմանը: 

70. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման կապակ-
ցությամբ էական ռիսկ է նաև կազմակերպական ռիսկը: Ինտեգրված սոցիալական 
ծառայությունների տրամադրման գործընթացում ներգրավվում են տարբեր պետա-
կան, համայնքային, ոչ պետական կազմակերպություններ և համակարգի արդյունա-
վետության վրա հավասարապես բացասական ազդեցություն կունենան թե՛ ինտեգր-
ված սոցիալական ծառայությունների համակարգի որևէ օղակի, որևէ հանգույցի «խա-
փանումը», թե՛ այդ օղակների չհամակարգված գործունեությունը:  

71.  Ըստ այդմ, չափազանց կարևոր է ինտեգրված սոցիալական ծառայություն-
ների համակարգի բոլոր օղակների` պետական, համայնքային և ոչ պետական կազ-
մակերպությունների իրավունքների, պարտականությունների, պատասխանատվու-
թյան շրջանակի հստակեցումը: Ընդ որում, եթե պետական և համայնքային կազմա-
կերպությունների պարագայում հստակեցումները կատարվելու են Հայաստանի Հան-
րապետության օրենսդրության շրջանակներում, ապա ոչ պետական կազմակերպութ-
յունների պարագայում այն իրականացվելու է պայմանագրային հիմունքներով: 

72. Հաշվի առնելով նշվածը` Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրված սո-
ցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրումը կիրականացվի փուլային տար-
բերակով:  

 73. Առաջին փուլում (նախապատրաստական փուլ)` 
1) կիրականացվի փորձնական ծրագիր «ծառայություններ մեկ պատուհանից» 

սկզբունքի կիրառմամբ.  
2) փորձնական ծրագրի արդյունքների հաշվառմամբ`  
ա. կլրամշակվեն ՀՍԾՏԿ-ի օրինակելի կառուցվածքն ու կանոնադրությունը, 
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բ. ավարտուն տեսքի կբերվեն ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ տրա-
մադրելու  մեթոդաբանությունը և ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բիզ-
նես գործընթացները,  

գ. կհստակեցվեն սոցիալական ծառայություններ տրամադրող մարմինների 
տեղն ու դերն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի շրջանակնե-
րում,  

դ. կգնահատվեն անհրաժեշտ կառուցվածքային փոփոխությունների ու պետա-
կան մարմինների գործառույթների վերաբաշխման անհրաժեշտությունը և Հայաստա-
նի Հանրապետության կառավարությանը կներկայացվեն համապատասխան առա-
ջարկություններ, 

ե. կմշակվի սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համա-
կարգերի միջև տեղեկատվության ինքնաշխատ փոխանակությունն ապահովող ծրա-
գրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքը, այդ թվում` առաջարկություններ 
կներկայացվեն սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակար-
գերի կատարելագործման ուղղությամբ, 

զ. կմշակվի սոցիալական դեպքի վարումն ապահովող ծրագրային գործիքի 
տեխնիկական առաջադրանքը:  

74. Երկրորդ փուլում (իրականացման փուլ)՝ 
1) համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով կառուցված-

քագործառութային ինտեգրման կենթարկվեն Հայաստանի Հանրապետության պե-
տական բյուջեից ֆինանսավորվող կենսաթոշակների, պետական նպաստների, դրա-
մական օգնությունների և այլ վճարումների նշանակման և վճարման գործառույթները.   

2) կմշակվի, կփորձարկվի և կներդրվի սոցիալական պաշտպանության ոլորտի 
տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության ինքնաշխատ փոխանակու-
թյունն ապահովող ծրագրային ապահովումը, ինչպես նաև սոցիալական դեպքի վա-
րումն ապահովող ծրագրային գործիքը. 

3) դիմումների հաշվառման (հաճախորդների սպասարկման) տեղեկատվական 
համակարգը կինտեգրվի սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական 
համակարգերի հետ. 

4) մեկ տանիքի տակ կտեղակայվեն սոցիալական ծառայություններ տրամադ-
րող պետական ու համայնքային կազմակերպություններն ու կգործարկվեն միասնա-
կան ընդունարանները. 

5) կմշակվեն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրումն ապա-
հովող մեթոդական ձեռնարկներն ու ուսուցողական նյութերը. 

6) կկազմակերպվի աշխատողների համապատասխան ուսուցում և կգործարկվի 
համակարգը: 
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   Հավելված N 2 
  ՀՀ կառավարության  2012  թվականի 

    հուլիսի 26 – ի  N 952-Ն  որոշման 
 

 
 

Փ Ո Ր Ձ Ն Ա Կ Ա Ն    Ծ Ր Ա Գ Ի Ր 
ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 
1. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 

ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզում` Ար-
տաշատի, Մասիսի, Վեդու և Արարատի տարածաշրջաններում: 

2. Փորձնական ծրագրի նպատակներն ու խնդիրներն են՝ 
1) ավարտուն տեսքի բերել ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ տրա-

մադրելու մեթոդաբանությունը և ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բիզնես 
գործընթացները.  

2) հստակեցնել սոցիալական ցանցի այլ կազմակերպությունների հետ համա-
գործակցության ընթացակարգերը. 

3) առաջարկություններ ներկայացնել համալիր սոցիալական ծառայությունների 
տարածքային կենտրոնների (այսուհետ՝ ՀՍԾՏԿ) օրինակելի կառուցվածքի (հաստի-
քացուցակի) և կանոնադրության, ՀՍԾՏԿ-ի աշխատողների պաշտոնների անձնագրե-
րի վերաբերյալ.  

4) մշակել սոցիալական դեպքի վարումն ապահովող ծրագրային գործիքի տեխ-
նիկական առաջադրանքը. 

5) մշակել սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակար-
գերի միջև տեղեկատվության ինքնաշխատ փոխանակությունն ապահովող ծրագրա-
յին ապահովման տեխնիկական առաջադրանքը, այդ թվում` առաջարկություններ 
ներկայացնել սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգե-
րի կատարելագործման ուղղությամբ. 

6) փորձարկել միասնական ընդունարաններում կիրառվող` դիմումների միաս-
նական հաշվառման էլեկտրոնային համակարգը և, ըստ անհրաժեշտության, առա-
ջարկություններ ներկայացնել համակարգը կատարելագործելու ուղղությամբ. 

7) հստակեցնել սոցիալական ծառայություններ տրամադրող մարմինների տեղն 
ու դերն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի շրջանակներում, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը համապատասխան առաջարկու-
թյուններ ներկայացնել անհրաժեշտ կառուցվածքային փոփոխությունների ու գործառույթ-
ների վերաբաշխման վերաբերյալ: 

3. Փորձնական ծրագիրն իրականացվում է 2012 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 
մինչև 2013 թվականի մայիսի 31-ը: 

4. Փորձնական ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Հա-
յաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 
հրամանով ստեղծվում է աշխատանքային խումբ` նախարարության և  մարզպետարա-
նի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Աշխատանքային խմբում համաձայնութ-
յամբ կարող են ընդգրկվել նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մար-
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զում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների ներ-
կայացուցիչներ: Աշխատանքային խմբի ղեկավարին նշանակում է Հայաստանի Հան-
րապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը: 

5. Փորձնական ծրագրի իրականացումն ապահովելու նպատակով սկսած 2012 
թվականի սեպտեմբերի 1-ից Համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով վերա-
նորոգված ՀՍԾՏԿ-ներում կտեղակայվեն Արտաշատի, Մասիսի, Վեդու և Արարատի 
տարածաշրջանների սոցիալական ապահովության պետական ծառայության տարած-
քային բաժինները, սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժինները, զբաղ-
վածության տարածքային կենտրոնները (այսուհետ` սոցիալական բաժին): 

6. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի N 1 բժշկաuոցիալական 
փորձաքննական հանձնաժողովը կտեղակայվի Արտաշատի կամ Արարատի ՀՍԾՏԿ-
ում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի N 2 բժշկաuոցիալական 
փորձաքննական հանձնաժողովը` Վեդու կամ Մասիսի ՀՍԾՏԿ-ում:  

7. Միաժամանակ կիրականացվի սոցիալական բաժինների աշխատողների գոր-
ծառույթների վերաբաշխում: 

8. Յուրաքանչյուր ՀՍԾՏԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանով, ըստ նպատակահարմարության, սո-
ցիալական բաժինների ղեկավարներից մեկը կամ այլ անձ կնշանակվի ՀՍԾՏԿ-ի հա-
մակարգող: 

 9. ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի գործառույթներն են՝ 
1) ապահովել ՀՍԾՏԿ-ի բնականոն գործունեությունը. 
2) ապահովել ՀՍԾՏԿ-ում տեղակայված սոցիալական բաժինների և սոցիալա-

կան ցանցի այլ կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը. 
3) ամփոփել ՀՍԾՏԿ-ի գործունեության կապակցությամբ առկա խնդիրները և 

ներկայացնել աշխատանքային խմբի ղեկավարին: 
10. Սոցիալական բաժիններից կառանձնացվեն միասնական ընդունարանի աշխա-

տողներ` կախված ՀՍԾՏԿ-ի սպասարկման տարածքի բնակչության թվից:  
11. Ընդունարանի աշխատողի գործառույթներն են՝ 
1) սոցիալ-վարչարարական ծառայություններ ստանալու համար քաղաքացինե-

րի ներկայացրած դիմումների ընդունումը և հաշվառումը դիմումների հաշվառման է-
լեկտրոնային համակարգի միջոցով. 

2) ՀՍԾՏԿ այցելած հաճախորդին նախնական խորհրդատվություն տրամադրելը 
(ուղղորդելը). 

3) ընդունված դիմումների մշակման (դիմումի հիման վրա համապատասխան 
վարչական ակտ ընդունելու)` Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ սահ-
մանված ժամկետների նկատմամբ մշտադիտարկում իրականացնելը և մշտադի-
տարկման արդյունքները ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողին ներկայացնելը: 

12. Սոցիալական բաժիններից կառանձնացվեն դիմումներ մշակողներ` կախված 
ՀՍԾՏԿ-ի սպասարկման տարածքի բնակչության թվից: Դիմում մշակողի գործառույթ-
ներն են՝ 

1) հաճախորդների կողմից ներկայացված դիմումներին կից ներկայացված փաս-
տաթղթերի մուտքագրումը համապատասխան տեղեկատվական համակարգ. 

2) ըստ անհրաժեշտության, դիմումի կապակցությամբ պետական կառավարման 
այլ մարմիններին հարցումներ կատարելը. 
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3) ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա համապատասխան վարչական 
ակտերի ընդունումը. 

4) դիմումը մերժելու դեպքում պատասխան կազմելը և հաճախորդին տրամադրելն 
ապահովելը: 

13. Սոցիալական աշխատանքը կամ սոցիալական դեպքի վարումը կիրակա-
նացնեն սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմինների մասնագետները` 
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարի հրամանով հաստատված մեթոդաբանության:  

14. Սոցիալական աշխատողի (դեպք վարողի) գործառույթներն են՝ 
1) գնահատել հաճախորդի կարիքները. 
2) կազմել հաճախորդի անհատական սոցիալական ծրագիրը և համակարգել 

ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը` հաշվի առնելով հաճա-
խորդի իրավունքներն ու օրինական շահերը. 

3) միջնորդել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, պե-
տական, համայնքային և ոչ պետական կազմակերպություններին` հաճախորդի կա-
րիքների բավարարման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու համար. 

4) եզրակացություն տալ հաճախորդին սոցիալական պաշտպանության ոլոր-
տում իրականացվող պետական ծրագրերում ընդգրկվելու անհրաժեշտության (նպա-
տակահարմարության) վերաբերյալ. 

5) հայտնաբերել ռիսկի գոտում հայտնված անձանց (ընտանիքներին), նրանց 
համար մշակել անհատական սոցիալական ծրագիր` միտված ռիսկային գործոնների 
նվազեցմանը, և համակարգել ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականա-
ցումը: 

15. Սոցիալական աշխատողն անհատական սոցիալական ծրագիրը կազմելու 
գործընթացում ներգրավում է սոցիալական ցանցի մեջ մտնող սոցիալական ծառա-
յություններ տրամադրող այլ կազմակերպությունների, կրթական և առողջապահական 
հաստատությունների մասնագետներին:  

16. Կկատարվի սպասարկման տարածքների վերաբաշխում սոցիալական աշ-
խատողների միջև: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սոցիալական ծառայողի գոր-
ծառույթների իրականացումը ենթադրում է նաև արտագրասենյակային աշխատանք` 
կսահմանվի համապատասխան ժամանակացույց, այն հաշվով, որ հաճախորդը միշտ 
կարողանա ՀՍԾՏԿ-ում հանդիպել սոցիալական աշխատողին: 

 17. Խորհրդատվությունների սենյակում կտեղակայվեն մեկական աշխատող՝ 
յուրաքանչյուր սոցիալական բաժնից, ինչպես նաև մեկ սոցիալական աշխատող:  

18. ՀՍԾՏԿ-ի գործունեության շրջանակներում՝ 
1) գործատուների հետ տարվող աշխատանքների համար, գործող Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իրենց լիազորությունների շրջա-
նակներում պատասխանատու են զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենը 
և սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի պետը. 

2) հասարակական, բարեգործական կազմակերպությունների, տեղական ինք-
նակառավարման մարմինների, համայնքային կազմակերպությունների հետ աշխա-
տանքների համար պատասխանատու է սոցիալական ծառայությունների տարածքա-
յին մարմնի ղեկավարը. 
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3) մարզային կառույցների և մարզպետարանների ենթակայության տակ 
գտնվող կրթական, առողջապահական բժշկական կազմակերպությունների հետ աշ-
խատանքների համար պատասխանատու է ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողը: 
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ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐ 
«26»   դեկտեմբերի   2012թ. N 178-Ա 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
«24 » դեկտեմբերի 2012թ. N 124-Ա 

 
 

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 
ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ, ԴՐԱ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 

օգոստոսի 9-ի N 1055–Ն որոշման N2 հավելվածի 59-րդ կետի 1)-ին եթակետի և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N952-
Ն որոշման N1 հավելվածի 62-րդ կետի, հաշվի առնելով Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N952-Ն որոշման 
N2 հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված՝ ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման փորձնական ծրագրի նպատակները և խնդիրները` 

 
Հ ր ա մ ա յ ու մ   ենք 

1. Հաստատել  
1) Համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատման, դրա հիման վրա 

տեղական սոցիալական ծրագրի մշակման ուղեցույցը`  
համաձայն N1 հավելվածի.  

2) Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման մեթոդաբանությունը` 
համաձայն N 2 հավելվածի: 

3) ֆոկուս-խմբային քննարկում կազմակերպելու ուղեցույցը` 
 համաձայն N3 հավելվածի. 

4) Սոցիալական խմբերի խնդիրների սահմանման և գնահատման 
մեթոդաբանությունը` համաձայն N4 հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:  
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Հավելված N1 
ՀՀ տարածքային կառավարման  
նախարարի 26.12.12 թ. N   178-Ա  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  
նախարարի 24.12.12թ.  N124-Ա/1 համատեղ հրամանի 

 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ, ԴՐԱ 

 ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
 

I ԲԱԺԻՆ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. Տեղական սոցիալական ծրագիրը (այսուհետ` տեղական ծրագիր) մշակվում 

է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի (այսուհետ` տարածքային 
ծրագիր, երկուսը համատեղ` Ծրագրեր) համատեքստում:  

2. Համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատման, դրա հիման վրա 
տեղական սոցիալական ծրագրի մշակման մեթոդական ուղեցույցը (այսուհետ` 
ուղեցույց) սահմանում է Ծրագրերի մշակման հիմնական սկզբունքները, մեթոդներն ու 
քայլերը, նպատակաուղղված է համայնքում ինտեգրված սոցիալական 
ծառայությունների արդյունավետ տրամադրմանը, բնակչության աղքատության 
կրճատմանը:  

3. Տեղական ծրագիրը կարող է մշակվել ինչպես մեկ համայնքի, այնպես էլ 
մեկից ավելի համայնքների կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Սոցիալական աջակցության  բնագավառում 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմին ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
N2337-Ն որոշման հավելվածով սահմանված սոցիալական ծառայություններ 
տրամադրող տարածքային մարմինների սպասարկման տարածքի (այսուհետ` 
տարածաշրջան) համար:  

4. Ուղեցույցը լուծումներ է տալիս Ծրագրերի պլանավորման ու 
իրականացման, քաղաքացիական հասարակության մասնակցության, տարածքային 
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության 
արդյունավետության և ներդաշնակության, թափանցիկության ու 
հաշվետվողականության բարձրացման հետ կապված խնդիրներին` ապահովելով 
մարզի ու համայնքների սոցիալական խնդիրների լուծման հարցում պետական 
կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավոր հատվածի և 
քաղաքացիական հասարակության գործողությունների համատեղումն ու 
ներդաշնակեցումը։  

5. Ծրագրերի մշակման, ինչպես նաև իրականացման ընթացքում 
ապահովվում է առողջապահական, կրթական և սոցիալական պաշտպանության 
կազմակերպությունների համատեղ մասնակցությունը, պետական, տեղական 
ինքնակառավարման, մասնավոր և քաղաքացիական հասարակության հատվածների 
համագործակցությունը: 
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6. Ծրագրերում սահմանվում են սոցիալական ոլորտների զարգացման 
ինտեգրված ուղղությունները` թիրախ ունենալով ընտանիքներին, սոցիալապես 
անապահով և հատուկ կարիքներով խավերին:  

7. Ծրագրերի կատարման հաշվետվողականությունն իրականացվում է 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  

8. Տարածքային ծրագիրը մշակվում է քառամյա ժամկետի համար:   
9. Իրենց բնույթով Ծրագրերը կարող են լինել կանխարգելիչ և(կամ) 

արձագանքային, կապիտալ և(կամ) ընթացիկ ծախսերի ուղղվածություն ունեցող, 
ինչպես նաև տրամադրվող սոցիալական ծառայության բարելավում և(կամ) նոր 
սոցիալական ծառայության տրամադրման կազմակերպում: 

10. Համայնքի կարիքների գնահատումը, դրա հիման վրա սոցիալական 
ծրագրերի մշակումն իրականացվում է փուլերով, ունի ցիկլիկ բնույթ (համաձայն N1 
ձևի), համապատասխան հանգամանքների առաջացման դեպքում վերանայվում է 
տեղական ծրագիրը` համաձայն N 2 ձևի: 

11. Տեղական ծրագիրը տեղական ինքնակառավարման, մարզային 
կառույցների և այն մշակելու ու իրականացնելու այլ մասնակիցների 
պարտավորությունն է համատեղ աշխատանքով, համաձայնեցված 
գործողություններով լուծելու մարզում առկա սոցիալական խնդիրները: 

12. Տեղական ծրագրերը հաշվառվում են Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետի (Երևանի քաղաքապետի) որոշմամբ սահմանված պատասխանատու 
ստորաբաժանման կողմից` ըստ համայնքի (տարածաշրջանի), ֆինանսավորման 
աղբյուրի, հաճախորդների սոցիալական խմբերի, տրամադրվող սոցիալական 
ծառայությունների տեսակների ու ժամկետի (տևողության): 
 

II ԲԱԺԻՆ   
ՏԵՂԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
13. Տեղական ծրագրերի հիմնական նպատակներն ու խնդիրներն են.  
1) տեղական (տարածքային) մակարդակում ապահովել սոցիալական 

ծառայությունների համալիր և ամբողջական մատուցումը. 
2) բարելավել սոցիալական ծառայությունների հասանելիությունը, 

մատչելիությունը և դրանց մատուցման համակարգումը.  
3) սոցիալապես անապահով և խոցելի խավերի հասարակություն ներառման 

ապահովումը. 
4) զուգակցել սոցիալական ոլորտի պետական քաղաքականության 

առաջնահերթությունները տեղական առանձնահատկությունների ու կարիքների հետ. 
5) ապահովել սոցիալական ոլորտում ծրագրային լուծումների իրականացումը. 
6) բարելավել բնակիչների առողջությունը. 
7) բարելավել երեխաների կրթության ապահովման միջավայրը. 
8) աջակցել սոցիալապես անապահով խավերին դուրս գալու այդ 

իրավիճակից. 
9) նպաստել բնակչության կայուն զբաղվածության մակարդակի 

բարձրացմանը. 
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10) նպաստել սոցիալական կայուն միջավայրի ստեղծմանը. 
11) տեղական ծրագրի մշակման և իրականացման գործընթացի 

մշտադիտարկման ու վերահսկողության համակարգի ստեղծումն ու զարգացումը: 
14. Տեղական ծրագրի մշակման հիմնական սկզբունքներն են.  
1) տեղական ծրագիրը մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրին 

համահունչ լինելը: Տեղական ծրագրում հաշվի են առնվում մարզին բնորոշ 
սոցիալական առանձնահատկություները. 

2) տեղական ծրագրի միասնական և ամբողջական լինելը: Տեղական 
ծրագրում արտացոլվում են համայնքի (մարզի, տարածաշրջանի) սոցիալական բոլոր 
ոլորտները.  

3) քաղաքացիների և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների 
մասնակցության ապահովումը. 

4) համագործակցությունը և գործընկերությունը. 
5) տեղական ծրագրի մշակման թափանցիկությունը և 

հրապարակայնությունը: 
15. Տեղական ծրագրի մշակման հիմնական առանձնահատկություններն են. 
1) ըստ սոցիալական խմբերի ծրագրավորում: Հիմքում ընկած է բնակչության 

սոցիալական կարիքների և առկա սոցիալական ծառայությունների միջև բացի 
լրացումը: 

2) սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների, 
անկախ կազմակերպական իրավական ձևից, կողմից տրամադրվող սոցիալական 
ծառայությունների ինտեգրում: Տեղական ծրագրի մշակման ընթացքում, որպես 
սոցիալական ոլորտ դիտարկվում է սոցիալական բոլոր ուղղությունները` 
առողջապահություն, կրթություն, սոցիալական պաշտպանություն:  

3) տեղական ծրագրի հիմքում սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղված 
ենթածրագրերն են, որոնք հստակ նախանշում են տվյալ ծրագրի նպատակը, 
խնդիրները, արդյունքները, միջոցառումներն ու դրանց հասնելու համար անհրաժեշտ 
միջոցները:  

4) տեղական ծրագիրը կարող է ֆինանսավորվել պետական կամ 
համայնքային բյուջեներից կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
չարգելված այլ աղբյուրներից: Պետական բյուջեի ֆինանսավորմանն են 
ներկայացվում միայն առաջնահերթ համարվող ծրագրերը` Հայաստանի 
Հանրապետության մարզպետի (Երևանի քաղաքապետի) որոշմամբ:  

5) տեղական ծրագիրն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների 
բաղկացուցիչ մասն է. 

6) արդյունքի վրա հիմնված ծախսարդյունավետ պլանավորում:  
 
 

III ԲԱԺԻՆ 
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

16. Տարածքային ծրագրի մշակման և իրականացման ընթացակարգը հետևյալ 
քայլերի ամբողջությունն է.                                                      
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1) տարածքային ծրագիրը մշակող հանձնաժողովի և աշխատանքային 
խմբերի ձևավորում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետի (Երևանի 
քաղաքապետի) կարգադրությամբ.   

ա. տարածքային ծրագիրը մշակող հանձնաժողովի (այսուհետ` հանձնաժողով) 
կազմում ընդգրկվում են մարզպետի (Երևանի քաղաքապետի) տեղակալը 
(հանձնաժողովի նախագահ), մարզպետարանի (Երևանի քաղաքապետարանի) 
սոցիալական ոլորտների համար պատասխանատու ստորաբաժանումների պետերը, 
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի սոցիալական ոլորտի 
պատասխանատու աշխատողները (համաձայնությամբ), քաղաքացիական 
հասարակության ներկայացուցիչները (համաձայնությամբ):  

բ. հանձնաժողովը սահմանում է տարածքային ծրագրի նպատակները, 
խնդիրները, հիմնական ուղղությունները և տեղական ծրագրի մշակման 
ժամանակացույցը. 

գ. տարածքային ծրագրի մշակման աշխատանքներն իրականացնում են 
մարզի յուրաքանյուր տարածաշրջանում (Երևանի յուրաքանչյուր վարչական 
շրջանում) ստեղծված աշխատանքային խումբը, որում ընդգրկվում են 
մարզպետարանի (Երևանի քաղաքապետարանի), համայնքների (վարչական 
շրջանի), տարածաշրջանի առողջապահական, կրթական հաստատությունների, 
ոստիկանության, սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային 
կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական իրավական ձևի, 
համաձայնությամբ) ներկայացուցիչներ: Աշխատանքային խումբն իր առաջին նիստի 
ժամանակ ընտրում է խմբի ղեկավար:  

2) համայնքի սոցիալական կարիքների ուսումնասիրում, ըստ սոցիալական 
խմբերի խնդիրների սահմանում և գնահատում. 

3) համայնքում (տարածաշրջանում, մարզում) տրամադրվող սոցիալական 
ծառայությունների նկարագրում, որում ներառվում են.  

ա. սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային պետական 
կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները` 
սոցիալական խմբերը, դրանց տրամադրման ժամկետները և քանակական այլ 
ցուցանիշներ.  

բ. հասարակական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող 
սոցիալական ծառայությունները` սոցիալական խմբերը, դրանց տրամադրման 
ժամկետները, տարածքը և քանակական այլ ցուցանիշներ. 

գ. սոցիալական ծառայությունները հաշվառվում են ըստ սոցիալական խմբերի 
և սոցիալական ոլորտների` համաձայն N 3 ձևի:  

4) ինտեգրված կամ ըստ սոցիալական խմբերի խնդիրների սահմանում և 
գնահատում. 

5) ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում` համաձայն N 2 հավելվածի:  
 

IV ԲԱԺԻՆ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
17. Սոցիալական կարիքների գնահատումը կատարում է գնահատող խումբը, 

որը ձևավորում է յուրաքանչյուր համայնքի համար համայնքի ղեկավարը (մեկից 
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ավելի համայնքների համար` մյուս համայնքների ղեկավարների համաձայնությամբ), 
դրանում ներառելով համապատասխան համալիր սոցիալական ծառայությունների 
տարածքային կենտրոնի ներկայացուցչին (սոցիալական դեպք վարողին), համայնքում 
գործող առողջապահական, կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչներին և 
ըստ անհրաժեշտության այլ շահագրգիռ կողմերի: Առանձնացվում են հետևյալ 
շահագրգիռ խմբերը. 

1) թիրախային խումբ` սոցիալապես խոցելի խմբերին դասված անձինք. 
2) տեղական ծրագրի ղեկավար և աշխատակազմ, որն իրականացնում է 

ծրագրի ընթացիկ ղեկավարումը և դրա իրականացման աշխատանքները և 
սոցիալական ծառայությունների մատուցումը. 

3) շահագրգիռ այլ կողմեր` տեղական ծրագրի իրականացման անմիջական 
միջավայրով հետաքրքրվող մարդիկ կամ կազմակերպություններ (հովանավոր 
անձինք կամ կազմակերպություններ)։ 

18. Գնահատող խմբի աշխատանքները կազմակերպում է խմբում ընդգրկված 
սոցիալական դեպք վարողը (ֆասիլիտատոր` օժանդակող, աջակցող):  

19. Գնահատող խումբը գնահատումն իրականացնում է հաշվի առնելով 
համայնքում (տարածաշրջանում) սոցիալապես խոցելի յուրաքանչյուր խմբի 
ներկայացուցիչների առկայությունը, նրանց թվաքանակը և առողջապահական, 
կրթական ու սոցիալական կարիքները։ 

20.  Սոցիալապես խոցելի հիմնական խմբերն են` երեխաներ (մինչև 18 
տարեկան), տարեցներ, հաշմանդամներ, կանայք, գործազուրկներ, սոցիալապես 
անապահով կամ աղքատ ընտանիքներ, անօթևան ընտանիքներ, վնասակար 
սովորություններից կախվածություն ունեցող անձինք, սեզոնային միգրանտներ և 
նրանց ընտանիքներ։ 

21. Համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատման 
առանձնահատկություններն են. 

1) ոլորտի մասնագետների համագործակցությունը. 
2) առկա խնդրի գործնական լուծման ուղիների որոնումը. 
3) իրավիճակի փոփոխական լինելը. 
4) համայնքի զարգացվածության (աղքատության) մակարդակը. 
5) համայնքի քաղաքական և վարչական համատեքստը` համայնքի 

զարգացման հիմնական նպատակների, արժեքների, սկզբունքների վերաբերյալ 
հիմնական շահագրգիռ կողմերի համաձայնության կամ տարաձայնությունների 
աստիճանը. 

6) Համայնքում բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների 
ցանցը, ընդգրկված վարչական կառույցները, տեղեկատվության գրառման 
ընթացակարգերը և այլն:  

22. Կարիքների գնահատման գործընթացն ունի մասնակցային բնույթ, որով 
արտացոլվում է արդի իրավիճակի պահանջները` հետագա քայլերի հրատապությունը 
և հաջորդականությունը որոշելու հարցում:  

23. Կարիքների գնահատման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից. 
1) համայնքում իրավիճակի ուսումնասիրության ճկուն պլանի կազմում` ըստ 

անհրաժեշտության ծագող նոր իրավիճակներին ահազանգելու նպատակով. 
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2) խմբի անդամների նպատակային և պլանով նախատեսված  
համագործակցված գործողությունների իրականացում. 

3) սույն կետի 2)-րդ ենթակետով նախատեսված գործողությունների 
դիտարկում և փաստագրում` տեղեկատվության գրանցման հստակ 
ընթացակարգերով: Տեղեկատվության գրանցման ընթացակարգը որոշում է 
գնահատող խումբը (արձանագրությունների կազմում, ձայնագրություն և այլն). 

4) ըստ սոցիալական խմբերի կարիքների գնահատում` որոշել համայնքում 
առկա սոցիալապես խոցելի խմբերի գործառնական (ֆունկցիոնալ) 
սահմանափակումը և(կամ) հոգեբանական անբավարարությունը։ Կարիքների 
գնահատումը բացահայտում է սոցիալական խնդրի էությունը, տարածվածությունն ու 
խորությունը. 

5) համայնքի սոցիալական կարիքների և սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման առկա ցանցի համեմատություն, դրանց ծածկույթի, և(կամ) առկա 
սոցիալական կարիքի և դրան համարժեք սոցիալական ծառայության չգոյության 
բացահայտում: 

24.  Կարիքի գնահատման համար խմբի (սոցիալական դեպք վարողի) կողմից 
հավաքագրվում է համայնքի վիճակագրական տվյալները` համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմից, պետական վիճակագրական ծառայությունից, ինչպես նաև 
համապատասխան գերատեսչության վարչական ռեգիստրներից:  

25. Համայնքի վերաբերյալ անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալները 
հետևյալներն են.  

1) Համայնքի բնակչության ընդհանուր թվաքանակը, սեռա-տարիքային 
կազմը`  

ա. մինչև 18 տարեկան երեխաների թվաքանակը, այդ թվում աղջիկները. 
բ. աշխատունակ տարիքի անձինք, այդ թվում կանայք. 
գ. 65-75 տարեկան բնակչությունը, այդ թվում կանայք. 
դ. 75 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձինք, այդ թվում կանայք. 
2) համայնքի ընտանիքների (ծխերի) թիվը. 
3) գործազուրկները, աշխատանք փնտրողները, այդ թվում կանայք. 
4) ժամանակավոր աշխատանքի մեկնած(ող) անձինք, այդ թվում կանայք. 
5) հաշմանդամություն ունեցող անձինք, այդ թվում կանայք. 
6) հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, այդ թվում աղջիկները. 
7) ալկոհոլային խնդիրներ ունեցող անձինք, այդ թվում կանայք. 
8) թմրանյութեր ընդունող անձինք, այդ թվում կանայք. 
9) ընտանեկան բռնության դեպքերի թիվը. 
10) ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը. 
11) կենսաթոշակառուների թիվը, այդ թվում կանայք.  
12) ազատազրկման վայրերից կամ բժշկական բնույթի հարկադրական 

միջոցներ կիրառող հիմնարկներից վերադարձած անձինք, այդ թվում կանայք: 
26. Տեղեկատվության հավաքագրումից հետո այն համակարգվում է 

վերլուծության համար, համադրելով տարբեր աղբյուրներից, տարբեր մեթոդների և 
գործիքների միջոցով ստացված տեղեկատվությունը: 

27. Տեղեկատվության վերլուծությամբ բացահայտվում է. 
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1) (նույնականացվում է) համայնքում առավել կարիքավոր/խոցելի խմբերը, 
որոնք հետագա տեղական ծրագրում ներգրավվում են, որպես հաճախորդներ.   

2) սոցիալապես խոցելի խմբերի աշխարհագրական տեղաբաշխումը.  
3) խոցելի խմբի ներկայացուցիչների իրավունքների այն խումբը, որոնց 

իրացումը սահմանափակված է կամ ոտնահարվում է:  
28. Սույն կարգի 27-րդ կետով նախատեսված վերլուծության արդյունքների 

հիման վրա կազմվում է. 
1) Հարցաթերթը (համաձայն N4 ձևի)` համայնքների ղեկավարների և 

փորձագետների հետ կարիքների գնահատման համար ստանդարտացված 
հարցազրույցի հարցաթերթիկային հարցում իրականացնելու համար. 

2) հարցադրումների ցանկը` ֆոկուս-խմբային քննարկում կազմակերպելու 
համար մարդկանց այն խմբի հետ, որոնք կիսում են ընդհանուր իրավիճակը կամ 
կրում են են տվյալ սոցիալական կարիքը` համաձայն հավելված N 3-ի. 

29. Հանրային քննարկումներ (համայնքային ժողովների) կազմակերպում, որը 
բաց է և դրան կարող են մասնակցել համայնքի բնակիչների բոլոր խմբերի 
ներկայացուցիչները (կամավոր): Հանրային քննարկումների մասնակիցները 
համահետազոտողներ են: Կարևորվում և արժևորվում է յուրաքանչյուր մասնակցի 
կարծիքը, որոշումներն ընդունվում են խորհրդակցական և համագործակցային 
եղանակով: Ընդ որում որոշումները վերաբերում են ինչպես համայնքի սոցիալական 
կարիքներին, այնպես էլ համայնքի հնարավոր ռեսուրսներին` տնտեսական, 
ֆինանսական, աշխարհագրական (բնական` գետ, անտառ, լիճ և այլն), մարդկային 
(մասնագետներ) և այլն: 

30. Հավաքագրված տվյալները մշակվում են և վերլուծվում` առանձնացնելով 
առավել տարածված և հրատապ միջամտություն պահանջող սոցիալական 
կարիքները, որոնք համադրվում են դրանց լուծմանն ուղղված առկա սոցիալական 
կառույցների կողմից մատուցվող ծառայությունների ծավալի և տեսակների հետ, 
գնահատվում է նաև հասարակության տարբեր խմբերի համար տվյալ 
ծառայությունների հասանելիությունը և մատչելիությունը։  

31. Գնահատող խմբի կողմից սահմանվում են ինչպես այն խոցելի խմբերը և 
այն սոցիալական կարիքները, որոնց սպասարկմանն ուղղված ծառայությունները 
գոյություն չունեն, անհասանելի են կամ չեն բավարարում առկա պահանջարկը 
(համաձայն հավելված N4-ի), այնպես էլ այն ռեսուրսները, որոնց միջոցով հնարավոր 
է լուծել խնդիրները։ 

32. Գնահատման հաշվետվությունը ներառում է համայնք(ներ)ի 
նկարագրությունը, խոցելի խմբերի սահմանումը (նույնականացումը), նրանց 
կարիքների վերլուծությունը, ինչպես նաև կարիքների բավարարմանն ուղղված 
առաջարկությունները:  

33. Գնահատման հաշվետվությունը ներառում է. 
1) կարիքների գնահատման գործընթացի համառոտ նկարագիր, որը 

պարունակում է կարիքների գնահատման նպատակը, փուլերը, արդյունքներն ու 
եզրակացությունը. 

2) միջոցառումների ժամանակագրությունը` սկզբնական հանդիպումներից 
մինչև վերջնական զեկույցի մշակում. 
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3) հետազոտության ընթացքի նկարագրությունը, որում մանրամասնորեն 
նկարագրվում են կարիքների գնահատման փուլերը. 

4) հետազոտության մասնակիցների կողմից առաջադրված համայնքի 5-10 
ուժեղ և թույլ կողմերը. 

5) հանրային քննարկումների ընթացքում քննարկված հարցերը. 
6) առաջարկություններ, որոնք պետք է լինեն իրատեսական և իրագործելի, 

որոնք կարող են հանգեցնել ծրագրային փոփոխությունների։ 
34. Գնահատման հաշվետվությունը ներկայացվում է հաստատման տվյալ 

համայնքի ղեկավարին, որից հետո այն տրամադրվում է աշխատանքային խմբին, 
ապա հանձնաժողովին:  

 
V ԲԱԺԻՆ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

35. Տեղական ծրագրի մշակման ողջ գործընթացում ուշադրության  
քննարկման առարկա են. 

1) համայնքի բնակչության ակտիվացում. 
2) զբաղվածության ապահովում. 
3) արտադրության զարգացում. 
4) համայնքի բնապահպանական վիճակ. 
5) համայնքային ծառայությունների զարգացում. 
6) բնակարանային ֆոնդի վիճակ. 
7) համայնքում հանգսիտ, զվարճանքի վայրեր և միջոցներ.  
8) համայնքի վիճակ, տեսք. 
9) մարդկանց ուղղված ծառայություններ. 
10) մոտեցումներ և փոխհարաբերություններ: 
36. Տեղական ծրագիրը մշակելիս աշխատանքային խումբն ուղղորդվոււմ է 

հիմնականում հետևյալ հարցերով. 
1) ի՞նչ խմբի պետք է ծառայի ծրագիրը. 
2) ի՞նչ ծառայություններ այն պետք է ներառի. 
3) ծառայությունների մատուցման ի՞նչ մեխանիզմներ են առկա. 
4) ծառայությունների իրականացման ո՞ր մեխանիզմներն են լավագույնը. 
5) ինչպե՞ս կարող է ծրագիրը բավարարել թիրախ խմբի կարիքները. 
6) ինչպե՞ս պետք է ծրագիրը կազմակերպվի. 
7) ի՞նչ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ համապատասխան ծրագրի 

իրականացման համար. 
8) որտե՞ղից կարելի է հայթայթել այդ ռեսուրսները (պետություն, համայնք, 

միջազգային դոնոր կազմակերպություններ, Հայ Առաքելական եկեղեցի, 
հասարակական կազմակերպություններ, անհատ բարերարներ և այլն)։ 

37. Տեղական ծրագիրը կազմված է հիմնականում յոթ բաժիններից (համաձայն 
N 5 ձևի).  

1) ծրագրի անձնագիրը` ծրագրի անվանումը, իրականացման 
տարածաշրջանը, ծրագրում ընդգրկված համայնք(ներ)ի անվանում(ներ)ը, ծրագիրն 
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իրականացնող և աջակցող կազմակերպությունները և պատասխանատուն, ծրագրի 
տևողությունը և ժամանակահատվածը, ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները: 

2) խնդրի հակիրճ նկարագիրը` խնդրի հիմնավորումն ու ընդհանուր 
նկարագիրը, որի լուծմանն է ուղղվելու տվյալ ծրագիրը. 

3) ծրագրի նպատակը և ենթախնդիրները` նպատակը և դրան հասնելու 
իրական, չափելի և հստակ սահմանված ենթախնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն 
ծրագրի իրականացման ընթացքում. 

4) ծրագրի ակնկալվող քանակական ու որակական արդյունքները և 
ազդեցությունը հաճախորդների վրա` քանակական ցուցանիշները ցույց են տալիս 
աշխատանքի ծավալը, իսկ որակական ցուցանիշները` ծառայությունների մատուցման 
հետևանքները և ձեռքբերումները, անմիջական ազդեցությունը հաճախորդի վրա. 

5) ծրագրի հիմնական գործողությունները` դրանց կատարման ժամկետները 
և պատասխանատուները. 

6) ծրագրի կառավարումը, աշխատակազմը և ներգրավված անձանց 
գործառույթների նկարագիրը. 

7) ծրագրի բյուջեն` արտացոլվում է սույն կետի 5-րդ ենթակետով 
նախատեսված բոլոր գործողությունների համար հաշվարկված գումարները` 
համաձայն N 6 ձևի: 

38.  Աշխատանքային խումբը տեղական ծրագիրը ներկայացնում է համայնքի 
ղեկավարին, որն առանձնացնելով ֆինանսավորում ունեցող (համայնքային բյուջե 
կամ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր) ծրագրերը դրանք ներկայացնում է 
ֆինանսավորող մարմնին:  

39.  Համայնքի ղեկավարը տարածքային նշանակության ծրագրերը 
ներկայացնում է հանձնաժողովին:  

40.  Հանձնաժողովը քննարկում է ներկայացված ծրագրերը և 
մասնագիտական եզրակացությամբ ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետին (Երևանի քաղաքապետին):  

41.  Մարզպետը ծրագիրը ներառում է տարածքային ծրագրի մեջ կամ այն 
ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման 
նախարարություն:  

42. Տարածքային ծրագիրը ներառում է. 
1) ծրագրի նպատակն ու խնդիրները.  
2) մարզի ընդհանուր նկարագիրը. 
3) մարզի բնակչության սոցիալական կարիքների ուսումնասիրության 

արդյունքներն ու դրանց գնահատականը. 
4) մարզի բնակչությանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների նկարագիրը. 
5) մարզի ինտեգրված կամ ոլորտային ծրագրերը. 
6) ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման մեխանիզմները.  
7) հավելվածներ: 
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VI ԲԱԺԻՆ 
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ, ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 
43. Տարածքային ծրագրի մշտադիտարկումն իրականացվում է արտաքին 

և ներքին ձևաչափով` համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքային կառավարման նախարարության և տարածքային ծրագիր մշակող 
հանձնաժողովի կողմից:  

44. Տարածքային ծրագրի մշտադիտարկումն իրականացվում է ըստ 
սահմանված ցուցանիշների: Տարածքային ծրագրի ազդեցության, արդյունքների  և 
ծրագրերի համապատասխան ցուցանիշները պետք է բխեն և համադրելի լինեն 
մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում ընդգրկված, ինչպես նաև 
հանրապետական ռազմավարական ծրագրերում նախատեսված ցուցանիշների հետ:  

45. Տարածքային ծրագրի շրջանակում սահմանված արդյունքներն ու 
ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն սոցիալական ծառայությունների որակի 
նկատմամբ սահմանված չափորոշիչներին: 

46. Մշտադիտարկման հիմնական ցուցանիշներն են. 
1) սոցիալական արդյունավետություն: Արդյունքը նպաստելու է առկա խնդրի 

լուծմանը կամ, առնվազն, դրա մեղմացմանը. 
2) տնտեսական արդյունավետություն: Արդյունքը նպաստելու է այնպիսի 

ծառայություննների ստեղծմանը կամ եղածի բարելավմանը, որոնցից ստացված 
սոցիալական օգուտները համապատասխանում են կատարված ծախսերին.  

3) համապատասխանություն և հասցեականություն: Արդյունքը 
նպատակաուղղված է առավել կարիքավոր և խոցելի խմբերին ուղղված 
ծառայությունների ստեղծմանը կամ դրանց բարելավմանը. 

4) համընդհանրություն: Արդյունքը նպաստելու է ծառայություննների 
մատուցմանը բոլոր նրանց համար, ովքեր դրա կարիքն ունեն. 

5) ժամանակատարություն: Արդյունքը նպաստելու է ծառայությունների 
մատուցումն  իրականացնել  պատշաճ ժամանակահատվածում. 

6) մատչելիություն: Արդյունքը նպաստելու է ծառայությունների մատուցման  
տնտեսական մատչելիության ավելացմանը. 

7) հասանելիություն: Արդյունքը նպաստելու է ծառայությունների մատուցման  
ֆիզիկական հասանելիության բարելավմանը: 

47. Տարածքային ծրագրի մշտադիտարկումն իրականացվում է համաձայն 
N7 ձևի:  

48. Տարածքային ծրագրի իրականացման երկրորդ տարվա ավարտին 
կատարվում է միջանկյալ գնահատում, որի նպատակն է պարզել, թե արդյո՞ք 
տարածքային ծրագիրն իրականացվում է ըստ նախատեսվածի, կան արդյո՞ք 
շեղումներ և ինչ նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել, որոնք կարող են տարածքային 
ծրագրի վերանայման պատճառ հանդիսանալ: 

49. Տարածքային ծրագրի վերանայման գործնթացը կատարում է 
տարածքային ծրագիրը մշակող հանձնաժողովը` ուշադրություն դարձնելով 
բնակչության նոր կարիքներին, ռեսուրսային և մակրո-տնտեսական 
հնարավորությունների փոփոխություններին, ճգնաժամային երևույթներին և այլն: 
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50. Տարածքային ծրագրի միջանկյալ գնահատման և վերանայման հիմնական 
փուլերն են,  

1) միջանկյալ գնահատման արդյունքների (թիրախներից շեղում) 
բացահայտում. 

2) արդյունքների գնահատման ցուցանիշների որոշում. 
3) քանակական որակական հետազոտությունների անցակացում. 
4) արդյունքների գնահատում` ըստ ոլորտների, խմբերի և 

տարածաշրջանների. 
5) միջոցառումների ժամանակացույցի կազմում: 
51. Տարածքային ծրագրի ժամկետի ավարտից հետո կատարվում է դրա 

վերջնական գնահատում: Այն ուղղված է որոշելու հաճախորդների վրա ծրագրի 
ունեցած ազդեցության աստիճանը` համեմատելով այն առաջադրված նպատակների 
ու խնդիրների հետ:  

52. Տարածքային ծրագրի գնահատումը սոցիալական արդյունավետության 
ուսումնասիրություն է, որով հավաքագրվում է տվյալներ բնակչության սոցիալական 
պայմանների բարելավման վերաբերյալ:  

53.  Գնահատումը հնարավորություն է տալիս. 
1) բարելավել ռեսուրսների տեղաբաշխումը և կատարել 

քաղաքականության փոփոխություններ. 
2) տրամադրել տեղեկատվություն իրականացվող քաղաքականության 

ազդեցության վերաբերյալ. 
3) վերանայել ծրագրերի արժեքները և հստակեցնել տարածքային 

ծրագրի վերանայման ուղղությունները. 
4) բարելավել ծրագրերի կառավարումը` հետադարձ կապի ապահովման 

մեխանիզմների կիրառմամբ.  
5) ընդլայնել հաշվետվողականության շրջանակը:  

 
Ձև N 1  

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԾՐԱՐԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ 
ՑԻԿԼԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

հհ 
Ծրագրի զարգացման  

փուլ 

Առաջադրվող 

հարցերը 
Գործառույթ 

1 
Սոցիալական խնդրի 
ուսումնասիրություն և 
կարիքի գնահատում 

Որքա՞ն և ինչպե՞ս են 
բավարարվում համայնքի 
բնակչության կարիքները 

Կարիքի գնահատում, 
խնդրի նկարագրում 

2 
Նպատակների  
հստակեցում 

Ի՞նչ կարելի է ձեռնարկել այդ 
կարիքները բավարարելու 
համար 

Կարիքի գնահատում, 
ծառայությունների ցանցի 
հստակեցում 
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3 
Ծրագրի 
այլընտրանքների 
մշակում 

Ի՞նչ ծառայություններ է 
անհրաժեշտ մատուցել 
ցանկալի արդյունքի հասնելու 
համար 

Ծրագրի տեսություն, 
ռեսուրսների 

գնահատում 

4 
Այլընտրանքների 
ընտրություն 

Ծրագրային ո՞ր մոտեցումն է 
առավել հաջողվածը 

Ծրագրի իրատեսության 
գնահատում 

5 Ծրագրի իրականացում 
Ինչպե՞ս պետք է ծրագիրն 
իրականացնել 

Ծրագրի իրականացման 
գնահատում 

6 Ծրագրի գործառնություն 
Արդյո՞ք ծրագիրը գործում է 
նախատեսված պլաններին 
համապատասխան 

Ծրագրի գործընթացի 
գնահատում, մոնիթորինգ 

7 
Ծրագրի արդյունքների 
գնահատում 

Հասել է արդյո՞ք ծրագիրը 
նպատակադրված արդյունքին 

Ծրագրի արդյունքների 
գնահատում 

8 
Ծրագրի 
արդյունավետության 
գնահատում 

Արդյո՞ք ծրագրի արդյունքները 
համապատասխանում են և 
իրատեսական են ծրագրի 
ծախսերի տեսանկյունից 

Ծախս-արդյունք և ծախս-
արդյունավետություն 
հարաբերակցության 
գնահատում 

 
Ձև N2 

 
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 

 

Նոր առաջացող երևույթներ օրինակ` խնդիրներ, կարիքներ, ճգնաժամեր, 
զարգացումներ 
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Դրական գործոններ Բացասական գործոններ 

  

  

  

Գործոնների սրությունը տարածքային ծրագրի նկատմամբ 

  

  

Վերանայված նպատակներ և առաջնահերթություններ 

 

 

 

Արդյունքներ և չափորոշիչներ 
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Ձև N3 
 

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ` ԸՍՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ, ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ 

Ծառայություն մատուցողներ Սոցիալական 
խմբեր 

Համայ
նքային 

Մարզային Համապե
տական 

Միջազ-
գային 

Հասարակական 

Ընտանիքներ      

1.      

Երեխաներ      

1.      

Կանայք      

1.      

Տարեցներ      

1.      

Հաշմանդամներ      

1.      

Սոցիալական 
հատուկ 
խոցելիություն 
կամ կարիք 
ունեցող խմբեր  
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1.      

Գործազուրկներ 
և աշխատանք 
փնտրողներ 

     

1.      

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ 

 

Ծառայություն մատուցողներ Սոցիալական 
խմբեր 

Համայնքային Մարզային Համապետական Միջազգ
ային 

Հասարա
կական 

Կրթություն      

1.       

Առողջապահություն      

1.      

Սոցիալական 
պաշտպանություն 

     

1.         
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Ձև N4 
 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ 
ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 

 

Խնդրում ենք Ձեզ պատասխանել ստորև բերված հարցերին հնարավորինս 
մանրամասն: Ձեր պատասխանները շատ օգտակար կլինեն:  

Նախապես շնորհակալ ենք անկեղծ պատասխանների և տրամադրված ժամանակի 
համար: 

1. Մարզը          
2. Տարածաշրջանը _______________ 
3. Համայնքը        ___________________ 
4. Ձեր պաշտոնը _____________________ 
5. Ձեր կարծիքով որո՞նք են Ձեր համայնքի ամենաարդիական սոցիալական 

խնդիրները (առողջապահության, կրթության, սոցիալական աջակցության 
ոլորտների): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. Որքա՞ն է Ձեր համայնքի բնակիչների ընդհանուր թիվը: ___________ 
7. Որքա՞ն նպաստառու ընտանիք կա Ձեր համայնքում: ____________ 
8. Որքա՞ն կենսաթոշակառու կա Ձեր համայնքում: ____________ 
9. Ո՞ր ընտանիքների կենսամակարդակն է Ձեր համայնքում համեմատաբար 

բարձր (նկարագրեք այդպիսի ընտանիքների կազմը, եկամտի աղբյուրները, 
կենսամակարդակը):  
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

10. Իսկ ո՞ր ընտանիքներն են ծայրահեղ աղքատ վիճակում (նկարագրեք 
այդպիսի ընտանիքների կազմը, եկամտի աղբյուրները, կենսամակարդակը): 
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Համայնքի մոտավորապես քանի՞ տոկոսն է Ձեր կարծիքով ծայրահեղ 
աղքատ: __________________________________________________________ 
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11. Որքա՞ն են համայնքում հետևյալ խոցելի խմբերի ներկայացուցիչները: 
Երեխաներ (0-18 տարեկան)  
Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ  
Միայնակ մայրերի երեխաներ  
Ամուսնալուծված անձերի երեխաներ  
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ  
Հաշմանդամ երեխաներ  
Առաջին խմբի հաշմանդամներ  
Երկրորդ խմբի հաշմանդամներ  
Երրորդ խմբի հաշմանդամներ  
Գործազուրկներ  
Սեզոնային միգրանտներ  
Տարեցներ   
Միայնակ տարեցներ  
Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից 
զորացրված անձինք  

 

Թմրամոլներ  
Հարբեցող/պարբերաբար ոգելից խմիչքներ օգտագործողներ  
Հոգեկան հիվանդություն ունեցողողներ  
Միայնակ մայրեր  
Իրավախախտներ  
Ոչ բավարար բնակարանային պայամաններում բնակվողներ  
Բազմակի խոցելիություն (վերը նշված խմբերից մի քանիսը 
միաժամանակ) ունեցող ընտանիքներներ 

 

Ազատազրկման վայրերից կամ բժշկական բնույթի 
հարկադրական միջոցներ կիրառող հիմնարկներից 
վերադարձած անձինք 

 

 
 

12. Նշված խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների կարիքների բավարարմանն 
ուղղված ի՞նչ ծրագրեր, ծառայություններ կամ օգնություն է տրամադրվում 
և ո՞ւմ կողմից (նշել ծառայություն/օգնություն տրամադրող 
կազմակերպությունը կամ կառույցը): 
Ա. Երեխաների (0-18 տարեկան) համար 

1. Նպաստ   _______________________________________________ 
2. Նյութական օգնության փաթեթներ   _________________________ 
3. Մանկապարտեզ   ________________________________________ 
4. Ցերեկային կենտրոն   _____________________________________ 
5. Սպորտի խմբակներ   ______________________________________ 
6. Արվեստի խմբակներ   _____________________________________ 
7. Տարրական դպրոց (1-4 դասարան)   _________________________  
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8. Հիմնական դպրոց (1-9 դասարան)   _________________________ 
9. Ավագ դպրոց (9-12 դասարան)  _____________________________ 
10. Միջնակարգ դպրոց (1-12 դասարան) ________________________  
11. Հատուկ հանրակրթական դպրոց   _________________________ 
12. Մանկատուն   ____________________________________________ 
13. Խորհրդատվություն  _______________________________________ 
14. Այլ (նշել) __________________________________________________ 

 Բ. Գործազուրկների համար 

1. Նպաստ   _______________________________________________ 
2. Նյութական օգնության փաթեթներ   _________________________ 
3. Սնունդ աշխատանքի դիմաց   ______________________________ 
4. Դասընթացներ/վերապատրաստումներ  _____________________ 
5. Աշխատանքի տեղավորում   ________________________________ 
6. Խորհրդատվություն  _______________________________________ 
7. Այլ (նշել) _____________________   ___________________________ 

Գ. Հաշմանդամների համար 

1. Նպաստ   _________________________________________________ 
2. Նյութական օգնության փաթեթներ   __________________________ 
3. Մանկապարտեզ   __________________________________________ 
4. Ցերեկային կենտրոն   _______________________________________ 
5. Սպորտի խմբակներ   _______________________________________ 
6. Արվեստի խմբակներ   ______________________________________ 
7. Տարրական դպրոց (1-4 դասարաններ)   ______________________  
8. Հիմնական դպրոց (1-9 դասարաններ)   _______________________ 
9. Ավագ դպրոց (9-12 դասարաններ)  ______________________________ 
10. Միջնակարգ դպրոց (1-12 դասարաններ)  ______________________  
11. Հատուկ հանրակրթական դպրոց   ____________________________ 
12. Մանկատուն   _____________________________________________ 
13. Խնամքի/վերականգնողական հաստատություններ  ____________ 
14. Մասնագիտական առողջական խնամք  ______________________ 
15. Ոչ-մասնագիտական խնամք, օգնություն (տնային տնտեսությունում) 
 ________________________________________________________ 

16. Խորհրդատվություն  ________________________________________ 
17. Այլ (նշել) ___________________________________________________ 

Դ. Տարեցների համար 

1. Նպաստ   ____________________________________________________ 
2. Նյութական օգնության փաթեթներ   _____________________________ 
3. Ցերեկային կենտրոն   _________________________________________ 
4. Սպորտի ակումբ   __________________________________________ 
5. Արվեստի ակումբ   _________________________________________ 
6. Ծերանոց   ________________________________________________ 
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7. Խնամքի/վերականգնողական հաստատություններ  ______________ 
8. Մասնագիտական առողջական խնամք  ________________________ 
9. Ոչ-մասնագիտական խնամք, օգնություն (տնային տնտեսությունում)  

_____________________________________________________________ 
10. Խորհրդատվություն  __________________________________________ 
11. Այլ (նշել) _____________________   ______________________________ 
 

13. Էլ ի՞նչ ծրագրեր է անհրաժեշտ իրականացնել վերոնշյալ խոցելի խմբերի 
կարիքների բավարարման ուղղությամբ: 
 
Երեխաներ (0-18 տարեկան)  
Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ  
Միայնակ մայրերի երեխաներ  
Ամուսնալուծված անձերի երեխաներ  
Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաներ 

 

Հաշմանդամ երեխաներ  
Առաջին խմբի հաշմանդամներ  
Երկրորդ խմբի հաշմանդամներ  
Երրորդ խմբի հաշմանդամներ  
Գործազուրկներ  
Սեզոնային միգրանտներ  
Տարեցներ   
Միայնակ տարեցներ  
Թմրամոլներ  
Հարբեցող/հաճախակի պարբերությամբ 
ոգելից խմիչքներ օգտագործողներ 

 

Հոգեկան հիվանդություն ունեցողներ  
Միայնակ մայրեր  
Իրավախախտներ  
Ոչ բավարար բնակարանային 
պայամաններում բնակվողներ 

 

Բազմակի խոցելիություն (վերը նշված 
խմբերից մի քանիսը միաժամանակ) ունեցող 
ընտանիքներ 

 

 
14. Համայնքի սոցիալական կարիքները հոգալու նպատակով ի՞նչ ռեսուրսներ 

եք օգտագործում: 
1. Պետական բյուջե   
2. Միջազգային դոնորներ   
3. Հասարակական կազմակերպություններ   
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4. Սփյուռքի աջակցություն   
5. Եկեղեցի   
6. Մասնավոր բիզնես/ Գործարարներ   
7. Արտերկրում գտնվող համագյուղացիների/համաքաղաքացիների 

տրանսֆերտներ   
8. Կամավորներ   
9. Բարեկամների, ազգականների, հարևանների ներուժ   
10. Այլ (նշել) _________________________________   
 

15. Համայնքի բյուջեի քանի՞ տոկոսն է հատկացվում սոցիալական 
ոլորտներին (առողջապահություն, կրթություն, սոցիալական 
աջակցություն): (նշեք նաև տրամադրվող գումարի չափը ՀՀ դրամով)  
Ա. Կրթություն __________________________% __________________ՀՀԴ 

Բ. Առողջապահություն _________________% __________________ՀՀԴ 

Գ. Սոցիալական աջակցություն_____________% __________________ՀՀԴ 

16. Ինչպե՞ս են ծախսվում այդ միջոցները: Ի՞նչ ծրագրեր են իրագործվում այդ 
միջոցների շնորհիվ: 
1. Ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներին տրամադրվում է գումար   
2. Ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներին տրամադրվում է մթերային օգնություն  
 

3. Ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներին տրամադրվում է դեղորայք  
4. Յուրաքանչյուր ծնված երեխային գումար է հատկացվում   
5. Հաշմանդամների համար սարքավորումներ են գնվում   
6. Հատկացվում է գումար անապահով բնակչի բուժման նպատակով   
7. Կրթական ծրագրեր   
8. Խմբակներ   
9. Բնակարանով չապահովված մարդկանց տրամադրվում է ժամանակավոր 

կացարան   
10. Այլ ______________________________________________________      

17. Գործու՞մ են արդյոք համայնքում սոցիալական ծառայություններ 
մատուցող ՀԿ-ներ: 
1. Այո (նշել) ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Ոչ   
18. Իրականացվո՞ւմ է արդյոք սոցիալական ծառայություններ մատուցող ՀԿ-

ների համաֆինանսավորում համայնքի կողմից: 
1. Ոչ 
2. Այո, ՀԿ-ներին տրամադրվում է անհատույց տարածք    
3. Այո, ՀԿ-ների կոմունալ ծախսերն են վճարվում    
4. Այո, այլ (նշել) ____________________________________________     
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19. Ֆինանսական միջոցների առակայության դեպքում առաջին հերթին ի՞նչ 
սոցիալական ծրագրեր կնախընտրեիք իրականացնել Ձեր համայնքում: 
1. __________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________  

20. Ում կողմից պետք է իրականացվեն նշված ծրագրերը (ըստ 
հերթականության): 
1.  ա) համայնքի   բ) համայնքների միության   գ) մարզի   
2.  ա) համայնքի   բ) համայնքների միության   գ) մարզի   
3.  ա) համայնքի   բ) համայնքների միության   գ) մարզի    

21. Նշված ծրագրերն իրականացնելու համար ի՞նչ միջոցներ է հնարավոր 
օգտագործել: 
1. Պետական բյուջե   
2. Միջազգային դոնորներ   
3. Տեղական հասարակական կազմակերպություններ   
4. Սփյուռքի աջակցություն   
5. Եկեղեցի   
6. Մասնավոր բիզնես/ Գործարարներ   
7. Արտերկրում գտնվող համագյուղացիների/համաքաղաքացիների 

տրանսֆերտներ   
8. Կամավորներ   
9. Բարեկամնների, ազգականների, հարևանների ներուժ   
10. Այլ (նշել) _________________________________   
 

Լրացուցիչ նշումներ`__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք լրացուցիչ էջեր: 
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Ձև N5 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ 

 

Բաժին I. Ծրագրի անձնագիրը 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

Ծրագրի անվանումը 
______________________________________ 

Իրականացման վայրը 

Տարածաշրջան_____________________ 

Համայնք(ներ) (ընդհանուր թիվը և 
անունները)____________________________
______________________________________

Ծրագրի տևողությունը և 
ժամանակահատվածը 
__________________________________________ 

Ընդհանուր բյուջեն (նշել աղբյուրները) 
__________________________________________
__________________________________________ 

Ծրագրի իրականացման պատասխանատուն 
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը) 

Ծրագրի ոլորտային ուղղվածությունը   

(նշել ներոլորտային ուղղվածությունը, օր. 
Ներառական կրթություն) 

ա. առողջապահություն 

բ. կրթություն                                                

գ. Սոցիալական պաշտպանություն               

  Ծրագրի շահառուները

 (նշել թվաքանակը և սոցիալական խումբը) 

ա. երեխաներ 
______________________________ 

բ. տարեցներ 
______________________________ 

Ծրագրի տեսակը                                     

ա. կապիտալ   

բ. ընթացիկ    

գ. Կարողությունների զարգացում                   

դ. կանխարգելիչ   

Ծրագրի հակիրճ նկարագիրը 



 44

 

Բաժին II. Խնդրի հակիրճ նկարագիրը 

Բաժին III. Ծրագրի նպատակը և խնդիրները 

Բաժին IV. Ակնկալվող քանակական ու որակական արդյունքները և 
ազդեցությունը հաճախորդների վրա 

Բաժին V. Սոցիալական ծրագրի հիմնական գործողությունները 

Առաջին տարի 

 Կիսամյակ 1 Կիսամյակ 2  

Գործողություններ Ամիս 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Պատասխա
նատու 

Նախապատրաս-
տական բնույթի 
գործողություններ 

             

Իրականացման 
բնույթի 
գործողություններ 

             

Մոնիտորինգի և 
գնահատման 
բնույթի 
գործողություններ 
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Ձև N6 
 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ 
Ծախսերի ֆինասնավորման 

աղբյուրները  
ՀՀ Բովանդակություն  

Ծախսեր   
(հազ. 
դրամ)  

Համանք
ային 
բյուջե  

Պետակա
ն բյուջե  

Այլ 
աղբյուրն

եր  

  
Ընդամենը ծախսեր,                    
որից          

1 Ընթացիկ ծախսեր,                     
այդ թվում          

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն,     
որից         

  Աշխատավարձեր          

  Սոցիալական 
ապահովագրության վճարներ          

1.2 
Ծառայությունների և 
ապրանքների ձեռքբերում,            
որից          

  Գործառնական և բանկային 
ծառայությունների ծախսեր          

  Էներգետիկ ծառայություններ          
  Կոմունալ ծառայություններ          
  Կապի ծառայություններ          

  Գույքի և սարքավորումների 
վարձակալություն          

  Վարչական ծառայություններ          

  Համակարգչային 
ծառայություններ          

  Կենցաղային և հանրային սննդի 
ծառայություններ          

  Մասնագիտական 
ծառայություններ          

  
Շենքերի և կառույցների 
ընթացիկ նորոգում և 
պահպանում          

  
Մեքենաների և 
սարքավորումների ընթացիկ 
նորոգում և պահպանում          

  Գրասենյակային նյութեր և 
հագուստ          

  Տրանսպորտային նյութեր          
  Այլ ծառայություններ և         
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ապրանքներ  

2 
Ոչ ֆինանսական ակտիվների 
գծով (կապիտալ) ծախսեր,         
այդ թվում         

2.1 Շենքեր և շինություններ,               
որից          

  Շենքեր և շինությունների 
ձեռքբերում          

  Շենքեր և շինությունների 
կառուցում          

  Շենքեր և շինությունների 
կապիտալ վերանորոգում          

2.2 Մեքենաներ և սարքավորումներ,   
որից          

  Տրանսպորտային 
սարքավորումներ          

  Վարչական սարքավորումներ          

  Այլ մեքենաներ և 
սարքավորումններ          

2.3 Ոչ ֆինանսական ակտիվների 
գծով այլ ծախսեր          

 

Ձև N7 

Տարածքային ծրագրի մշտադիտարկման մատրիցա 

Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով նախատեսված արդյունք 

Տարածքային 
ծրագրի 

հեռահար նպա-
տակ/ազդեցությա

ն մակարդակ 

Տարածքային ծրագրի 
ազդեցության 

ցուցանիշ 
Ցուցանիշի 

ելակետային 
տվյալներ 

Աղբյուր-
(ներ) 

Մշտադիտար
կման մեթոդ 

Ցուցանիշի 
մշտադիտարկմ

ան 
պարբերականո

ւթյուն 

Տարածքային 
ծրագրի 

ակնկալվող 
արդյունք 

    

Տարածքային 
ծրագիր/արդյունք 

    

Տարածքային 
ծրագրի 

ռեսուրսներ 
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Հավելված N2 
ՀՀ տարածքային կառավարման  
նախարարի 26.12.12 թ. N   178-Ա  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  
նախարարի 24.12.12թ.  N124-Ա/1 համատեղ հրամանի 

 
 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Տեղական ծրագրի մշակման համար անհրաժեշտ է որոշել առաջարկվող 
ծրագրերի առաջնահերթությունները: Դրանց որոշման արդյունքում սահմանվում է, 
թե որ ծրագրերն են առավել կարևոր և դրանցից որոնք պետք է ֆինանսավորվեն 
առաջին հերթին:  

2. Առաջնահերթությունները որոշվում են գնահատող խմբի կողմից բալային 
համակարգով ծրագրերի գնահատման միջոցով` չափանիշների օգտագործմամբ:  

3. Աղյուսակ 1-ում բերված  չափանիշները ծրագրերի շրջանակի կամ 
ուղղվածության մասին դրույթներ են, որոնք օգտագործվում են այլընտրանքները կամ 
տարբերակները գնահատելու համար: 

 
Աղյուսակ 1. Ծրագրերի գնահատման չափանիշների ցանկ 
Հ/հ Չափանիշներ 
1 Հանրության աջակցություն 
2 Իրագործելիություն 
3 Ուղղակի և անուղղակի հաճախորդների թիվ 
4 Հարատևություն (կենսունակություն) 
5 Ազդեցություն անապահով խավերի վրա, աղքատության նվազեցում 
6 Ազդեցություն ներգաղթի կամ արտագաղթի վրա 
7 Բնակչության կրթական և մշակութային մակարդակի բարձրացում 
8 Համայնքի կարողությունների հզորացում 
9 Բնակչության սոցիալական ներդաշնակության ապահովում 
10 Ծառայությունների մատչելիության ապահովում 
11 Ծառայությունների հասանելիության ապահովում 

 
4. Չափանիշների համար սահմանվում է գնահատման 0-10 բալային 

համակարգը: Յուրաքանչյուր ծրագիր գնահատվում է ըստ ընտրված չափանիշների, 
որոնց բալերի ընդհանուր գումարը տալիս է ծրագրի վերջնական գնահատականը: 
Ամենաբարձր միավորներ հավաքած ծրագիրը համարվում է ամենաառաջնահերթ 
(օրինակ է բերված աղյուսակ 2-ում): 
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Աղյուսակ 2. Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշման օրինակ 
 

Չափանիշներ (0-10 բալ) Հ/հ Ծրագ
րեր 

Ընդհան
ուր 

արժեք 
Ուղղակ

ի 
հաճախ
որդներ
ի թիվ 

Ծառայությու
նների 

մատչելիությ
ան 

ապահովում 

աղքատո
ւթյան 

նվազեցո
ւմ 

Ընդամ
ենը 

Առաջն
ահեր 

թությու
ններ 

1 Ա  4 7 2 13 3 
2 Բ  6 5 3 14 2 
3 Գ  8 7 6 21 1 

 
5. Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշումից հետո տեղական ծրագրի 

նախագծում ընդգրկվում և մշակվում են այն ենթածրագրերը, որոնք 
առաջնահերթությունների սանդղակում զբաղեցնում են վերին հորիզոնականները և 
առկա են դրանց ֆինանսավորման աղբյուրները:  
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Հավելված  N3 
ՀՀ տարածքային կառավարման  
նախարարի 26.12.12 թ. N   178-Ա  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  
նախարարի 24.12.12թ.  N124-Ա/1 համատեղ հրամանի 

 
 

ՖՈԿՈՒՍ-ԽՄԲԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՈՒՂԵՑՈԻՅՑ 
 

1. Ֆոկուս խմբային քննարկումը տեղեկությունների հավաքագրման որակական 
մեթոդ է, որը հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել այն մարդկանց կարծիքը, 
ովքեր այս կամ այն խնդրի կրողն են կամ փորձագետը՝ միաժամանակ դիտարկելով 
խմբի պայմաններում նրանց միջև հարաբերությունների զարգացումը և դինամիկան։  

2. Համայնքում առկա հարցերի քննարկման և վերլուծության համար փոքր ոչ 
ֆորմալ խմբերի միջոցով կազմվում է տվյալ համայնքի կարիքների գնահատմանն 
ուղղված հարցադրումների ցանկը:  

3. ֆոկուս խմբում ներառվում են այն անձինք, ովքեր որոշակիորեն կիսում են 
ընդհանուր իրավիճակը:  

4. Ֆոկուս-խմբային քննարկման հիմնական նպատակը գաղափարների ու 
կարծիքների ազատ փոխանակումն է: 

5. Քննարկման մասնակիցների կարծիքներում ակնհայտ տարբերության ի 
հայտ գալու դեպքում մասնակիցները կարող են սահմանափակվել ու կաշկանդվել 
արտահայտվելուց, որի պատճառով նպատակահարմար է անցկացնել մի քանի 
ֆոկուս-խմբային քննարկումներ` մեկը համայնքի ղեկավարների, մյուսը` համայնքի 
տարեց բնակիչների, իսկ երրորդը` համայնքի երիտասարդների կամ այլ խմբերի 
մասնակցությամբ:  

6. Ֆոկուս-խմբային քննարկման կազմակերպիչը (սոցիալական դեպք վարողը) 
պետք է ձեռքի տակ ունենա այն հարցադրումների ցանկը, որն անհրաժեշտ է 
քննարկման ընթացքն ապահովելու համար:  

7. Համայնքի բնակիչների հետ ֆոկուս–խմբի օրինակելի հարցաշարը կարող է 
ունենալ հետևյալ տեսքը. 

1) ներկայացում (մասնակիցների տարիքը, ընտանիքի կազմը, 
զբաղվածությունը). 

2) խնդրում եմ, պատմեք Ձեր համայնքի մասին։ Որո՞նք են համայնքի 
տնտեսվարման հիմնական ոլորտները (արտադրություն, գյուղատնտեսություն և այլն). 

3) խնդրում եմ, համեմատեք Ձեր համայնքի տնտեսական վիճակը հարևան 
համայնքների հետ։ Ո՞ր համայնքներն են ավելի լավ վիճակում և ինչո՞ւ։ Որո՞նք են 
ավելի վատ վիճակում և ինչո՞ւ. 

4) ինչպե՞ս է փոխվել Ձեր համայնքի տնտեսական վիճակը վերջին հինգ 
տարիների ընթացքում. 

5) ինչպե՞ս է փոխվել Ձեր համայնքի բնակիչների սոցիալական վիճակը վերջին 
հինգ տարիների ընթացքում.  

6) նշեք Ձեր համայնքում առկա աշխատատեղերը։ Բավարա՞ր են դրանք 
արդյոք։ Կա՞ արդյոք գործազրկության խնդիր Ձեր համայնքում։ Բնակչության 
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մոտավորապես ո՞ր մասն է աշխատանք փնտրում։ Համայնքի բնակչության ո՞ր 
խմբերն են առավել խոցելի գործազրկության տեսանկյունից. 

7) ինչպե՞ս եք տեսնում գործազրկության խնդրի լուծումը Ձեր համայնքում.  
8) հասարակության ո՞ր խմբերն են առավել պաշտպանված Ձեր համայնքում 

(երեխաներ, տարեցներ, կանայք, հաշմանդամներ և այլն)։ Բացատրեք Ձեր 
պատասխանը.       

9) հասարակության ո՞ր խմբերն են սոցիալապես անպաշտպան Ձեր 
համայնքում (երեխաներ, տարեցներ, կանայք, հաշմանդամներ և այլն)։ Բացատրեք 
Ձեր պատասխանը.       

10) սոցիալական ոլորտի ի՞նչ ծառայություններ են գործում Ձեր համայնքում 
(պետական, համայնքային, հասարակական, մասնավոր). 

11) որքանո՞վ են հասանելի Ձեր համայնքի բնակիչների համար կրթական 
ծառայությունները. 

12) ի՞նչ այլ կրթական ծառայությունների կարիք կա Ձեր համայնքում. 
13) որքանո՞վ են հասանելի Ձեր համայնքի բնակիչների համար 

առողջապահական ծառայությունները.   
14) ի՞նչ այլ առողջապահական ծառայությունների կարիք կա Ձեր համայնքում. 
15) սոցիալական ո՞ր խնդրի լուծումն է Ձեր համայնքի համար առավել հրատապ։ 
8. Ֆոկուս–խմբի վարման հիմնական կանոններն են. 
1) նախքան քննարկումն սկսելը վարողը ներկայանում է. 
2) ֆոկուս խմբի մասնակիցները ներկայացնում են իրենց. 
3) ամփոփ ներկայացվում է կարիքների գնահատման գործընթացը` քննարկման 

նպատակը. 
4) վարողը ներկայացնում է տեղեկատվության ձայնագրման կամ 

արձանագրման կանոնները և գաղտնիության սկզբունքը. 
5) պատասխանում է մասնակիցներին անհանգստացնող բոլոր հարցերին. 
6) վարողը քննարկման ընթացքում մնում է «ստվերում» և թույլ տալիս 

մասնակիցներին արտահայտելու իրենց տեսակետները. 
7) աջակցում է խմբին թեմայից չշեղվելու հարցում. 
8) թույլ չի տալիս խմբի անդամներից մեկին գերիշխել քննարկման ընթացքում` 

խրախուսում է նրանց, ովքեր չեն արտահայտվել կամ քիչ են արտահայտվել. 
9) ցույց է տալիս խմբին, որ նրանց կարծիքը կարևոր է, վերապատմելով 

վերջիններիս արտահայտածը և խնդրել նրանց` հաստատել այդ. 
10) գրանցում է ֆոկուս-խմբային քննարկումը` գրառելով ժամը, վայրը, 

մասնակիցների տվյալները և այլն. 
11) մինչ քննարկման ավարտը` վարողն ամփոփում է այն ամենն, ինչը 

քննարկվել է և շեշտադրում է որոշ հիմնական թեմաներ. 
12) վերջացնելով քննարկումը` հայտնում է շնորհակալություն մասնակիցներին և 

տեղեկացնում, թե որն է լինելու հաջորդ քայլը:  
9. Եթե մասնակիցների մեջ առկա են այնպիսիք, ովքեր ցանկություն են 

հայտնում հետագա գործընթացների ժամանակ համագործակցել, աջակցել, ապա 
անհրաժեշտ է գրառել նրանց տվյալները` տվյալների հավաքագրման գործընթացում 
կամավորներ ունենալու համար, և առաջարկել մասնակցելու առաջիկա 
հանդիպումներին և քննարկումներին: 
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10. Սույն ուղեցույցի 7-րդ կետով նախատեսված հարցադրումները քննարկելիս 
անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նշված ոլորտների հետևյալ հարցերին` 
կրթական ծառայությունների հասանելիություն, մատչելիություն և որակ, բժշկական 
ծառայությունների հասանելիություն, մատչելիություն և որակ, սոցիալական 
ծառայությունների հասանելիություն, մատչելիություն և որակ,  բնակարանային 
պայմաններ և ապահովություն, փոխադրամիջոցների առկայություն, աշխատանքի և 
զբաղվածության հնարավորություններ և այլ ծառայություններ մատուցող 
գործակալություններ:  

11. Երբ կարիքների գնահատման գործընթացում ուշադրության կենտրոնում է 
գտնվում համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի քննարկումը, ապա անհրաժեշտ է 
առաջադրել հետևյալ հարցադրումները. 

1) որո՞նք են Ձեր համայնքի ուժեղ կողմերը (Պետք է ուշադիր և զգույշ լինել 
քննարկումն անհրաժեշտ ուղու վրա պահելու համար, քանի որ կարող են լինել 
մասնակիցներ, ովքեր անմիջապես կսկսեն խոսել իրենց խնդիրներից). 

2) որո՞նք են Ձեր համայնքի թույլ կողմերը, խնդիրները (Կարելի է 
անդրադառնալ այն թեմաներին, որոնք ներառված են հարցաշարում` 
առողջապահություն, կրթություն, սոցիալական ապահովություն). 

3) ի՞նչ ռեսուրսներ եք տեսնում Ձեր համայնքի սոցիալական խնդիրների 
լուծման հարցում: Բացատրեք Ձեր պատասխանը.      

4) ի՞նչն եք արժևորում Ձեր համայնքում: Ձեր համայնքի ո՞ր կողմերն եք 
համարում առավել կարևոր անձամբ Ձեր և Ձեր ընտանիքի համար (Սա 
մասնակիցներին հուշում է, թե ինչն է հպարտացնում նրանց իրենց համայնքում): 
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Հավելված N 4 

ՀՀ տարածքային կառավարման  
նախարարի 26.12.12 թ. N   178-Ա  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  
նախարարի 24.12.12թ.  N 124-Ա/1 համատեղ հրամանի 

 
 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Ինտեգրացված կամ ըստ սոցիալական խմբերի  խնդիրների սահմանման  և 
գնահատման նպատակով համադրվում են համայնքում (տարածաշրջանում, մարզում) 
իրականացված ծրագրերը սոցիալական խմբերի կարիքների հետ և այդ 
տարբերության հիման վրա սահմանվում է խնդիրների ընդհանուր ցանկը:  

2. Ընդհանուր ցանկից հանվում են այնպիսի խնդիրներ, որոնց լուծումը գտնվում է 
հանրապետական մակարդակում կամ արդեն իսկ ֆիքսվել է մարզի զարգացման 
ծրագրի սոցիալական ոլորտների մասում: Օրինակ, եթե կենսաթոշակների ցածր 
մակարդակն արձանագրվել է որպես խնդիր, ապա այն միայն ֆիքսվում է և տեղական 
ծրագրի կողմից որպես ծրագրային լուծում չի ենթադրում, քանի որ դրա լուծումը 
գտնվում է հանրապետական տիրույթում: Կամ, եթե դպրոցի վերանորոգման հարցն 
արձանագրվել է որպես խնդիր, ապա այն նույնպես չի դիտարկվում, քանի որ 
այդպիսի խնդիրները դիտարկվում են մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ծրագրերում:  

3. Մնացած խնդիրների գնահատումը կատարվում է «Խնդիրների սրության և 
միտումների համատեղման» մեթոդով, որը դիտարկում է խնդիրը ոչ միայն ստատիկ 
տեսանկյունից` թե ինչքան է այն սուր, ոչ սուր կամ շատ սուր, այլ նաև հաշվի է առնում 
խնդրի դինամիկան` արդյոք այն մնում է անփոփոխ, լուծում է ստանում թե դեպի 
վատթարացում է գնում:  

4. Աղյուսակի ձախ մասում հերթականությամբ շարվում են խնդիրները: 
Յուրաքանչյուր խնդրի դիմաց կատարվում է մեկ նշում «միտումներ» ընդհանուր սյան 
երեք ենթասյուներից մեկում և «սրություն» ընդհանուր սյան երեք ենթասյուներից 
մեկում` համաձայն` աղյուսակ N1-ի: Խնդիրների գնահատումն ըստ միտումների 
կատարվում է վերջին երկու-երեք տարիներին դրանց դրսևորած միտումների 
համաձայն` «վատանում է», «մնում է անփոփոխ», «լավանում է»: Խնդիրների 
գնահատումն ըստ սրության կատարելիս նախապես ընտրվում են չափորոշիչներ 
(օրինակ, խնդրից տուժողների թիվը, հետևանքների ազդեցությունը, ի հայտ գալու 
հաճախականությունը) և դրանց հիման վրա տրվում է գնահատական` «շատ սուր», 
«սուր» կամ «քիչ սուր»:  
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Աղյուսակ N1. Խնդիրների գնահատումը «Խնդիրների սրության և միտումների 
համատեղման» մեթոդով  
 

Միտումներ Սրություն Միավորներ Հ/հ Խնդիրներ 
Վատանում 

է 
Մնում է 

անփոփոխ 
Լավանում 

է 
Շատ 
սուր 

Սուր Քիչ 
սուր 

 

1  X    X  5 
2   X    X 3 
3    X   X 1 

 
5. Յուրաքանչյուր խնդրի դիմաց կատարված նշումներին համապատասխան` 

հաշվի առնելով խնդրի զարգացման միտումի և սրության համադրությունը` որոշվում է 
տվյալ խնդրի միավորը` համաձայն աղյուսակ N2-ի:  
 
Աղյուսակ N2. «Խնդիրների սրության և միտումների համատեղման» մեթոդով 
խնդիրների գնահատման աղյուսակ 
 Շատ սուր Սուր Քիչ սուր 
Վատանում է 8 5 4 
Մնում է անփոփոխ 5 4 3 
Լավանում է 4 3 1 

 
6. Յուրաքանչյուր խնդրի միավորը լրացվում է աղյուսակ N 1-ի համապատասխան 

տողի  «միավորներ» սյունում:  
7. Առավել միավորներ են ստանում այն խնդիրները, որոնք շատ սուր են և 

միևնույն ժամանակ դրանք միտում ունեն վատթարանալու: Առաջնահերթությունների 
սահմանման գործընթացը կատարվում է ինչպես համայնքի, այնպես էլ մարզի 
տարածաշրջանների և ամբողջ մարզի կտրվածքով: 
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ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
24 դեկտեմբերի 2012թ.                                       N 123-Ա/1 

 
ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 
ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ  ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ , ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 12-
րդ կետի դ) ենթակետը, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ 
հաստատված N2 հավելվածի համաձայն իրականացվող` ինտեգրված 
սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունից և հաշվի առնելով 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի 
թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված՝ 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 
ծրագրի նպատակները և խնդիրները`  

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ 

1. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 
փորձնական ծրագրի շրջանակներում հաստատել` 

5) ընտանիքի սոցիալական կարիքների գնահատման անձնագրի ձևը՝ 
համաձայն թիվ 5 հավելվածի, 

6) անհատական սոցիալական ծրագրի ձևը՝ համաձայն թիվ 6 
հավելվածի:   

2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին 
տեղակալ, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 
փորձնական ծրագրի արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով 
ստեղծված աշխատանքային խմբի ղեկավար Ա. Պետրոսյանին՝ ապահովել սույն 
հրամանի  իրավակիրարկումն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման փորձնական ծրագրի շրջանակներում: 

           Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ  
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Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 

        29  հունվարի 2013թ.           N 11-Ա/1 
 
 

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱԼԻՐ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 
ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 
թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 12-րդ 
կետի դ) ենթակետը, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատված N2 
հավելվածի համաձայն իրականացվող` ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման փորձնական ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու, համալիր 
սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների միասնական 
ընդունարանների աշխատանքների կազմակերպումը և իրականացումը, սոցիալական 
ծառայություններ տրամադրող համապատասխան ստորաբաժանումների 
համագործակցված աշխատանքը կանոնակարգելու անհրաժեշտությունը, 

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ 

1. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 
ծրագրի շրջանակներում հաստատել` 

1) համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների 
միասնական ընդունարանների աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման 
կարգը՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի, 

2) համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների 
սոցիալական ծառայություններ տրամադրող ստորաբաժանումների համագործակց-
ված աշխատանքի կարգը՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի: 

2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ, 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային 
խմբի ղեկավար Ա. Պետրոսյանին՝ ապահովել սույն հրամանի  իրավակիրարկումն 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
շրջանակներում: 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Հավելված N 1 
                                             ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի  
                                             2013 թվականի հունվարի 29 -ի  

 N 11-Ա/1    հրամանի 
 
 

ԿԱՐԳ 
ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ 
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  
 
 
1. Սույն կարգով սահմանվում է համալիր սոցիալական ծառայությունների 

տարածքային կենտրոնների (այսուհետ՝ ՀՍԾՏԿ) միասնական ընդունարանների 
(այսուհետ նաև՝ Ընդունարան) աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման 
ընթացակարգը:  

2. Ընդունարանը՝ 
1) իրականացնում է անձանց ընդունելությունը,  
2) ապահովում է անձանց նախնական խորհրդատվության տրամադրումը, 
3) փաստաթղթային և էլեկտրոնային փաuտաթղթաշրջանառության համա-

կարգի (այսուհետ՝ Համակարգ) միջոցով իրականացնում է ՀՍԾՏԿ-ի գործավարու-
թյունը, այդ թվում՝ սոցիալական ծառայություններ ստանալու համար ներկայացրած 
դիմումների և դրանց կից փաստաթղթերի ընդունման և մուտքագրման, պատճենա-
հանման և էլեկտրոնային պատկերատպման (այսուհետ՝ սքանավորում), ՀՍԾՏԿ-ի 
ելից թղթակցության գրանցման, փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանք-
ները,  

4) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
նախատեսված այլ գործառույթներ: 

3. Ընդունարանի աշխատանքներն իրականացվում են Ընդունարանի 
աշխատողների և Ընդունարանի խորհրդատուների միջոցով, որոնց աշխատանքների 
կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու 
լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և 
դրանց ստեղծագործական լուծման նկատմամբ պահանջները, գիտելիքների և 
հմտությունների անհրաժեշտ մակարդակը, իրավունքների և պարտականությունների 
շրջանակները սահմանված են պաշտոնի համապատասխան անձնագրերով: 

4. Ընդունարանում անձանց ընդունելության կազմակերպման գործառույթն 
իրականացվում է սույն կետում նշված քայլերի հաջորդականությամբ, բացառությամբ 
սույն կարգով նախատեսված դեպքերի. 

1) անձանց ընդունելությունն իրականացվում է ըստ դիմելու հերթականության՝ 
Ընդունարանի աշխատողների կողմից. 

2) Ընդունարանի աշխատողը Համակարգում գրանցում է անձի 
նույնականացման համար պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ընդ որում՝ 
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ա. ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի կամ նույնականացման քարտի (կամ 
դրանցից որևէ մեկի պատճենի), իսկ մինչև 16 տարեկան անձանց դեպքում՝ ծննդյան 
վկայականի կամ դրա պատճենի հիման վրա, 

բ. իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ պետական 
գրանցման վկայականի կամ դրա պատճենի հիման վրա. 

3) Ընդունարանի աշխատողն ունկնդրում է անձին, պարզում և ճշտում է ՀՍԾՏԿ 
վերջինիս այցելության նպատակը, այդ թվում՝ հայցվող սոցիալական ծառայության 
տեսակը.  

4)  Ընդունարանի աշխատողն ընդունում է անձի կողմից ներկայացված բոլոր 
փաստաթղթերը և Համակարգում առկա ցանկից՝ ըստ դիմումների նպատակային 
ուղղությունների, ընտրում և լրացնում է անձի կողմից հայցվող սոցիալական 
ծառայության համար անհրաժեշտ դիմումը, Համակարգում լրացնելով (ներբեռնելով) 
տվյալ տեսակի դիմումի համար պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկությունները, հիմք 
ընդունելով փաստաթղթերում առկա և/կամ անձի կողմից ներկայացված տվյալները. 

5)  դիմումի համար պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկությունները լրացնելուց 
(ներբեռնելուց) հետո, Ընդունարանի աշխատողն իրականացնում է ներկայացված 
փաստաթղթերի սքանավորում, անհրաժեշտության դեպքում՝ պատճենահանում և 
դրանց ներբեռնում Համակարգ՝ ամրակցելով սույն կետի 4-րդ ենթակետում 
մատնանշված՝ Համակարգում արդեն իսկ լրացված դիմումին.  

6) Համակարգում դիմումի համար պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկությունների 
և բոլոր փաստաթղթերի ներբեռնումից հետո, Ընդունարանի աշխատողը տպում է 
լրացված դիմումի հիման վրա Համակարգում ինքնաշխատ եղանակով գեներացված 
թերթիկը և այն ստորագրման նպատակով տեղում հանձնում է դիմումատուին. 

7) Համակարգում ինքնաշխատ եղանակով գեներացված թերթիկի վրա անձի 
կողմից ստորագրելուց հետո, Ընդունարանի աշխատողն ընդունում է թերթիկը, 
առանձնացնում է թերթիկի՝ ստորագրության առկայությամբ մասը և կցում 
ներկայացված փաստաթղթերին, իսկ թերթիկի մյուս մասը՝ ձևավորված ծածկագիր-
համարով, հանձնում է դիմումատուին. 

8) Ընդունարանի աշխատողը, մուտքագրված բոլոր փաստաթղթերը (լրացված 
դիմումը և դրան կից՝ ներբեռնված բոլոր փաստաթղթերը) Համակարգի միջոցով 
անմիջապես հասցեագրում է Հայաստանի Հանրապետության գործադիր 
իշխանության հանրապետական և տարածքային կառավարման ու տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 
համապատասխան այն ստորաբաժանմանը (այսուհետ՝ սոցիալական բաժին), որի 
գործունեության ոլորտին և իրականացվող գործառույթներին  բովանդակային 
առումով վերաբերելի է տվյալ փաստաթուղթը, իսկ այն դեպքում, երբ փաստաթուղթը 
բովանդակային առումով վերաբերում է մեկից ավելի սոցիալական բաժինների 
գործունեության ոլորտներին և իրականացվող գործառույթներին, ապա այն 
միաժամանակ հասցեագրվում է համապատասխան սոցիալական բաժիններին: Եթե 
մուտքագրված փաստաթղթերի բովանդակությունը հնարավորություն չի ընձեռում 
հստակորեն որոշել, թե կոնկրետ որ սոցիալական բաժնի կամ բաժինների 
գործունեության ոլորտին և իրականացվող գործառույթներին են դրանք վերաբերում, 
կամ տվյալ փաստաթղթի բովանդակությունից ակնհայտ է, որ դրանում ներկայացված 
հարցերից և ոչ մեկն ենթակա չէ սոցիալական բաժիններից որևէ մեկի 
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իրավասությանը կամ տվյալ փաստաթուղթը չի առնչվում սոցիալական 
ծառայությունների տրամադրմանը և/կամ կազմակերպմանը, ապա այն ՀՍԾՏԿ-ի 
միասնական ընդունարանի աշխատողի կողմից Համակարգի միջոցով հասցեագրվում 
է ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողին:  

5. Այն դեպքում, երբ ՀՍԾՏԿ այցելած անձը չի ներկայացնում սույն կարգի 4-րդ 
կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված՝ նույնականացման համար անհրաժեշտ 
համապատասխան փաստաթուղթը, ապա Ընդունարանի աշխատողը Համակարգում 
անձի մասին տեղեկատվությունը գրանցում է տվյալ անձի բանավոր հաղորդման 
հիման վրա: 

6. Այն դեպքում, երբ ՀՍԾՏԿ այցելած անձը հանդիսանում է սոցիալական 
ծառայություն հայցող անձի ներկայացուցիչը, ապա Ընդունարանի աշխատողը  սույն 
կարգի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված համապատասխան փաստաթղթի 
հիման վրա Համակարգում գրանցում է նաև ներկայացուցչի նույնականացման 
համար պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ընդ որում. 

1) ՀՍԾՏԿ այցելած անձի՝ սոցիալական ծառայություն հայցող անձի օրինական 
ներկայացուցիչը լինելու դեպքում Համակարգում գրանցվում են նաև ներկայացվողի 
ծնողը կամ որդեգրողը կամ խնամակալը կամ հոգաբարձուն հանդիսանալու փաստը 
հավաստող համապատասխան փաստաթղթի տվյալները, 

2) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
պահանջներին համապատասխանող լիազորագրի հիման վրա սոցիալական 
ծառայություն հայցող անձի ներկայացուցիչը լինելու դեպքում, Համակարգում 
գրանցվում են նաև լիազորագրի տվյալները, իսկ այն դեպքում, երբ ներկայացուցիչը 
փաստաբան է՝ նաև փաստաբանական գործունեության արտոնագրի տվյալները:  

7. Այն դեպքում, երբ Ընդունարանի աշխատողը սույն կարգի 4-րդ կետի 3-րդ 
ենթակետով սահմանված ունկնդրման արդյունքում չի կարողանում պարզել անձի՝ 
ՀՍԾՏԿ այցելության նպատակը, կամ անձի կողմից ներկայացված հարցադրումները 
հնարավորություն չեն ընձեռում հստակորեն որոշել հայցվող սոցիալական 
ծառայության տեսակը կամ անձի պահանջը, ապա Ընդունարանի աշխատողը տվյալ 
անձին ուղղորդում է Ընդունարանի խորհրդատուի մոտ:  

8.  Այն դեպքում, երբ անձի կողմից համապատասխան դիմումը ներկայացվում է 
փաստաթղթային եղանակով՝ թղթային կրիչի վրա, ապա Ընդունարանի աշխատողն 
իրականացնում է դիմումի, իսկ կից ներկայացվող փաստաթղթերի դեպքում՝ նաև  
դրանց սքանավորումը և դրանք ներբեռնում է Համակարգ՝ Համակարգում 
մուտքագրելով տվյալ դիմումին առնչվող անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները:  Ընդ 
որում, եթե սույն կետով նախատեսված դիմումում մատնանշված է կից ներկայացվող 
փաստաթղթերի ցանկը և/կամ դրանց էջերի քանակը, ապա Ընդունարանի 
աշխատողը ստուգում է դրանց համապատասխանությունը դիմումին կից 
ներկայացված փաստաթղթերին: 

9.  Եթե Համակարգում առկա ցանկը չի պարունակում անձի կողմից հայցվող 
սոցիալական ծառայության տվյալ տեսակի համար պահանջվող անհրաժեշտ դիմումը 
կամ անձի կողմից ներկայացված պահանջը բովանդակային առումով չի կարող 
նույնականացվել ըստ դիմումների նպատակային ուղղությունների, ապա  
Ընդունարանի աշխատողը տվյալ դիմումը Համակարգի համապատասխան դաշտում 
մուտքագրում է <<այլ >> նշագրմամբ:  
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10. Փոuտային կապի միջոցով թղթակցության ստացման դեպքում, 
Ընդունարանի աշխատողի կողմից բացվում են  դրանք պարունակող ծրարները, եթե 
այդ ծրարների վրա մատնանշված չէ <<Անձամբ>> մակագրությունը: Ընդունարանի 
աշխատողը ստուգում է ծրարում առկա փաստաթղթերի առկայությունը, դրանց էջերի 
քանակը, համեմատում է այդ փաստաթղթերի ուղարկման ժամկետները և ելից 
համարները ծրարի դրոշմակնիքում առկա տվյալների հետ, որից հետո 
իրականացնում է սույն կարգի 8-րդ կետով նախատեսված գործողությունները: 

 11. Այն դեպքում, երբ փոստային կապի միջոցով ստացված ծրարում 
բացակայում են փաստաթղթերը, կամ դրանում առկա գրությամբ (դիմումում, 
բողոքում և այլն) մատնանշված՝ կից ներկայացվող փաստաթղթերից թեկուզև մեկն 
առկա չէ կամ դրանց էջերի քանակը չի համապատասխանում տվյալ գրությամբ 
(դիմումում, բողոքում և այլն) այդ փաստաթղթերի էջերի քանակին վերաբերող 
տվյալներին կամ ծրարում առկա է վնասված փաստաթուղթ, ապա Ընդունարանի 
աշխատողի կողմից կազմվում է համապատասխան ակտ՝ երկու օրինակից, որոնք 
ստորագրվում են ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի կողմից և որի մեկ օրինակը ուղարկվում է 
ծրարն առաքողին:   

12. <<Անձամբ>> մակագրությամբ ծրարների դեպքում, Համակարգում նշվում է 
միայն դրանց ստացման ժամը, օրը, ամիսը, տարին, մուտքագրման հերթական 
համարը և ուղարկողի մասին տվյալները: Այդ ծրարները չեն բացվում և Ընդունարանի 
աշխատողների կողմից համապատասխան հասցեատերերին են հանձնվում փակ 
վիճակում: 

     13. Ծրարները, որոնցով uտացվել է թղթակցությունը, պահպանվում և  
փաuտաթղթերին կցվում, ինչպեu նաև սքանավորման եղանակով Համակարգում 
մուտքագրվում են այն դեպքում, երբ միայն ծրարի միջոցով կարելի է պարզել  
ուղարկողի հաuցեն, կամ եթե ծրարի վրա փոuտային դրոշմակնիքի ամuաթիվը  
նշանակություն ունի տվյալ թղթակցության ուղարկման ու uտացման ժամանակը 
որոշելու համար: 

 14. ՀՍԾՏԿ հասցեագրված թղթակցությունն Ընդունարանի աշխատողների 
կողմից համապատասխան հասցեատերերին է տրամադրվում միայն էլեկտրոնային 
տարբերակով՝ Համակարգի միջոցով, իսկ թղթային տարբերակները պահպանվում են 
Ընդունարանում՝ մինչ դրանց արխիվացումը, բացառությամբ սույն կարգով և 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:  

 15. ՀՍԾՏԿ հասցեագրված թղթակցության՝ ծավալով զգալի լինելու դեպքում, 
այն հասցեատերերին կարող է տրամադրվել թղթային տարբերակով՝ ստացման 
մասին ստորագրությամբ, բացառապես ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի համաձայնությամբ:  

Այդ դեպքում, Ընդունարանի աշխատողների կողմից չեն իրականացվում սույն 
կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված՝ փաստաթղթերի սքանավորման և 
պատճենահանման աշխատանքները:  

16. Ընդունարանի աշխատողը, մինչ սույն կարգի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետով 
նախատեսված գործողությունների իրականացումը, ՀՍԾՏԿ այցելած անձին 
ուղղորդում է Ընդունարանի խորհրդատուի մոտ՝ 

1) եթե հայցվում է գործազուրկի կարգավիճակի տրամադրում և 
գործազրկության նպաստի վճարում, 
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2) եթե հայցվում է ընտանիքների անապահովության գնահատման 
համակարգում հաշվառում և ընտանեկան նպաստի նշանակում, 

3) սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված դեպքերում, 
4) տնային պայմաններում կամ բնակչության սոցիալական պաշտպանության 

հաստատություններում կամ սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային կենտրոններում 
խնամքի կազմակերպում (տրամադրում) հայցելու դեպքում, 

5) որդեգրմանը վերաբերող հարցերով կամ առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխային դաստիարակության համար խնամատար ընտանիք տեղավորելու 
կամ երեխային դաստիարակության վերցնելու ցանկություն ունեցող անձի՝ 
խնամատար ծնող դառնալու հնարավորության համար դիմելու դեպքում,  

6) եթե ակնհայտ է, որ անձի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը թերի են 
կամ սխալ են լրացված և անձը չի պնդում, որ դրանք այդ տեսքով ընդունվեն 
Ընդունարանի աշխատողի կողմից,   

7) եթե անձը հայցում է իրեն տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն 
uոցիալական պաշտպանության որևէ ոլորտին առնչվող այնպիսի հարցերի 
վերաբերյալ, որոնք ուղղակիորեն շոշափում են կամ կարող են շոշափել տվյալ անձի 
և/կամ վերջինիս ընտանիքի (ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի) իրավունքները և 
օրինական շահերը,      

8) եթե  ակնհայտ է, որ անձի կողմից ներկայացված պահանջը չի վերաբերում  
սոցիալական բաժիններից որևէ մեկի գործունեության ոլորտին և իրականացվող 
գործառույթներին, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում: 

17. Ընդունարանի խորհրդատուները, սույն կարգի 16-րդ կետով սահմանված 
դեպքերում, հարցազրույցի և/կամ ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության 
միջոցով պարզում, հայտնաբերում, նախնական գնահատման են ենթարկում տվյալ 
անձի և/կամ վերջինիս ընտանիքի (ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի) սոցիալական 
առաջնային կարիքները, խնդիրները, անհատական և հիմնական  
պահանջմունքները, ապահովում են անհրաժեշտ մասնագիտական 
խորհրդատվությամբ, տրամադրում են ՀՍԾՏԿ-ի կողմից մատուցվող 
ծառայությունների, անձի կողմից ձեռնարկվելիք հնարավոր գործողությունների և 
դրանց հաջորդականության, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի, բովանդակության 
և դրանց ներկայացման ժամկետների մասին անհրաժեշտ տեղեկատվություն, 
փաստաթղթերի թերի (ոչ լիարժեք լինելու) դեպքում այդ մասին տեղեկացնում են 
նրանց՝ մատնանշելով համալրման ենթակա լրացուցիչ փաստաթղթերի ցանկը և 
դրանց ներկայացման ժամկետները, փաստաթղթային եղանակով՝ թղթային կրիչի 
վրա դիմումի (բողոքի) ներկայացման և դրանում ձևական այնպիսի սխալների 
առկայության դեպքում, որոնք կարող են շտկվել, դրանք մատնացույց են անում 
անձին՝ նրան հնարավորություն ընձեռելով շտկելու այդ uխալները, կամ իրենք են 
շտկում դրանք`այդ մաuին իրազեկելով տվյալ անձին: 

18. Նախնական խորհրդատվության տրամադրումից հետո, Ընդունարանի 
խորհրդատուն Համակարգի միջոցով առգիծ, իրական ժամանակի ռեժիմով 
տեղեկացնում է Ընդունարանի աշխատողին ՀՍԾՏԿ դիմած (այցելած) անձի անունից 
ՀՍԾՏԿ-ում մուտքագրման ենթակա դիմումի նկարագրի (բովանդակության, տեսակի) 
և/կամ անհրաժեշտ այլ տեղեկությունների մասին:       
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19. Ընդունարանի խորհրդատուն ցանկացած պարագայում իրավասու չէ որևէ 
կերպ խոչընդոտելու կամ սահմանափակելու անձի՝ նախնական խորհրդատվության 
տրամադրումից հետո Ընդունարանի աշխատողին կրկին դիմելու և/կամ 
փաստաթղթեր ներկայացնելու իրավունքի իրականացմանը:   

20. Ընդունարանի խորհրդատուն յուրաքանչյուր դեպքում, Համակարգում 
գրանցում է տվյալ անձի՝ ՀՍԾՏԿ այցելության նպատակը, վերջինիս կողմից 
արծարծված հարցադրումները, տրամադրված խորհրդատվության բնույթը և 
Համակարգի կողմից պահանջվող այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:   

21. ՀՍԾՏԿ-ի անունից առաքվող ելից թղթակցությունը, ինչպես նաև 
սոցիալական բաժինների կողմից ձևավորված՝ ելքագրման ենթակա և Ընդունարանի 
միջոցով առաքվող թղթակցությունն Ընդունարանի աշխատողի կողմից գրանցվում է 
Համակարգում՝ լրացվում են Համակարգի կողմից պահանջվող անհրաժեշտ 
տեղեկությունները: Ընդ որում, եթե ելից թղթակցությունն ուղարկվում է ի 
պատասխան ՀՍԾՏԿ-ում մուտքագրված թղթակցության, ապա ելից թղթակցությունը 
ձևավորվում է մուտքագրված համապատասխան փաստաթղթի հիմքով:   

22. Ընդունարանի աշխատողը Համակարգում չեղարկում է ելքագրվող 
փաստաթուղթը և դրա մասին անհապահ տեղեկացնում փաստաթուղթն ուղարկող 
համապատասխան պաշտոնատար անձին և ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողին, եթե առկա է 
անճշտություն՝ կապված էլեկտրոնային թվային uտորագրության վավերականության 
հետ և/կամ ելքագրվող փաստաթղթում առկա է այնպիսի էական թերություն, որը 
հնարավորություն չի ընձեռում փաստաթուղթը հասցեագրել և/կամ ելքագրել ըստ 
պատկանելության: 

23. Ինչպես ՀՍԾՏԿ-ի անունից, այնպես էլ սոցիալական բաժինների կողմից 
ձևավորված ելից թղթակցության թղթային տարբերակն առաքելու նպատակով, 
Ընդունարանի աշխատողները կատարող սոցիալական բաժնից ստանում են 
իրավասու պաշտոնատար անձի կողմից ստորագրված փաստաթուղթը (ձևաթուղթը)՝ 
թղթային տարբերակով, կից նյութերով: Այն դեպքում, երբ ելից թղթակցությունը 
կազմվել է ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի կողմից, ապա տվյալ փաստաթղթի (ձևաթղթի) 
ստորագրված օրինակը՝ թղթային տարբերակով, ստացվում է ՀՍԾՏԿ-ի 
համակարգողից: 

24. Ելից թղթակցության առաքումն իրականացվում է փոստային ծառայության  
կամ հասցեատերերին առձեռն հանձնելու միջոցով, իսկ պետական այն 
մարմիններին, որոնց հետ իրականացվում է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջա-
նառություն, թղթակցությունն ուղարկվում է էլեկտրոնային առաքմամբ, եթե այլ բան 
նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:  

25. Անհրաժեշտության դեպքում կամ դիմումատուների ցանկությամբ, 
Ընդունարանի աշխատողների կողմից Ընդունարանում հասցեատերերին առձեռն  
տրամադրվում են վերջիններիս դիմումների հիմքով և/կամ վարչական մարմնի 
նախաձեռնությամբ հարուցված վարչական վարույթների ընթացքում և դրանց 
արդյունքում ընդունված որոշումները, սոցիալական ծառայությունների ընթացքում 
դիմումատուներին հասցեագրման ենթակա այլ փաստաթղթերը և գրությունները:    

26. Ընդունարանի աշխատողները Համակարգի միջոցով իրականացնում են 
մշտադիտարկում անձանց ներկայացրած դիմումների հիման վրա հարուցված 
վարչական վարույթների ընթացքի, համապատասխան վարչական ակտերի 
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ընդունման՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և վարչական մարմնի 
կողմից սահմանված ժամկետների պահպանման նկատմամբ և մշտադիտարկման 
արդյունքները ներկայացնում են ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողին:      

27. Ընդունարանի աշխատողները ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի 
հանձնարարությամբ վերջինիս տեղեկացնում են սոցիալական բաժիններին և 
ՀՍԾՏԿ-ի աշխատողներին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի և 
ժամկետների մասին: 

28. Ընդունարանի աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման 
նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի կողմից: 

29. Ընդունարանում՝ տեսանելի վայրում, տեղադրվում են սոցիալական 
ծառայությունների համար անհրաժեշտ դիմումների ձևերը և տիպային բնույթի 
հարցերի շրջանակներին առնչվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը՝ ելնելով 
համապատասխան ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջներից: 

30. Ընդունարանի աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման այլ 
առանձնահատկությունները և դրա հետ կապված այլ հարաբերությունները 
կարգավորվում են այլ օրենսդրական ակտերով:  

 



 83

Հավելված N 2 
                                             ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի  
                                             2013 թվականի հունվարի 29 -ի              

N 11-Ա/1 հրամանի 
 

 
ԿԱՐԳ 

ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են համալիր սոցիալական ծառայությունների 

տարածքային կենտրոնների (այսուհետ՝ ՀՍԾՏԿ) կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով ինտեգրված 
սոցիալական ծառայությունների կազմակերպման և/կամ տրամադրման նպատակով 
ՀՍԾՏԿ-ում  տեղակայված՝ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության 
հանրապետական և տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների սոցիալական ծառայություններ տրամադրող համապատասխան 
ստորաբաժանումների և աշխատողների (այսուհետ՝ սոցիալական բաժիններ) ու 
ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի փոխհամագործակցության, ՀՍԾՏԿ-ում աշխատանքների 
կազմակերպման, համակարգման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանվում 
են սոցիալական բաժինների աշխատանքների սկզբունքները և 
փոխհամագործակցության եղանակները:   

2. Սոցիալական բաժինները գործում են Հայաuտանի Հանրապետության 
Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, այլ իրավական 
ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և ՀՍԾՏԿ-ի 
կանոնադրության համաձայն: 

3. Սոցիալական բաժինները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
իրենց վերապահված լիազորությունները և գործառույթներն իրականացնում են 
փոխհամագործակցության միջոցով, ապահովելով սոցիալական ծառայությունների 
ինտեգրված և ամբողջական մատուցումը: 

4. Սոցիալական բաժինների աշխատանքի սկզբունքներն են՝ 
1) գործընկերությունը՝ սոցիալական բաժինների միջև հարաբերությունների 

կառուցումը համագործակցության հիման վրա, ընդհանուր նպատակների 
իրագործման համար յուրաքանչյուրի իրական և նշանակալից հնարավորությունների 
գիտակցումը և արդյունավետ օգտագործումը,     

2) համագործակցության համալիր բնույթը և համակարգվածությունը՝ 
իրականացվող գործառույթներում սոցիալական ծառայությունների բոլոր 
ուղղությունների ընդգրկվածությունը, սոցիալական ծառայությունների զուգակցված 
տրամադրումը, աշխատանքների պլանավորումը, կազմակերպումը, ճշգրիտ և 
արդյունավետ  բաշխումը, տեղեկատվության փոխանակությունը,  
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3) uոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և հասանելիությունը՝ 
սոցիալական ծառայությունների իրականացումն անձանց համար հնարավորինս 
մատչելի, դյուրին և հասանելի եղանակներով, սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման ընթացակարգի պարզեցումը՝ անձանց կողմից սոցիալական 
ծառայություններ ստանալու համար ծախսվող ժամանակի կրճատմամբ և 
խնայողությամբ,   

4) uոցիալական ծառայությունների համարժեքությունն անձանց և նրանց 
ընտանիքների անհատական և հիմնական պահանջմունքներին, սոցիալական 
կարիքներին, 

5) uոցիալական ծառայությունների հասցեականությունը՝ սոցիալական 
ծառայությունների տրամադրումը դրա կարիքն իրապես ունեցող անձանց և 
ընտանիքներին,  

6) հրապարակայնությունը և թափանցիկությունը՝ հաuարակության համար 
uոցիալական ծառայությունների տրամադրման գործընթացի հաuանելիությունն 
ապահովելը,   

7) արհեստավարժությունը՝ աշխատանքային պարտականությունների, 
գործառույթների և լիազորությունների կատարումը գիտելիքների, գործնական, 
անձնական  հմտությունների և ունակությունների այնպիսի որակների և ծավալների 
դրսևորմամբ, որն անհրաժեշտ է նախանշված խնդիրների լուծման և նպատակների 
արդյունավետ, հուսալի և իրավաչափ կերպով իրականացման համար,  

8) նպատակայնությունը՝ ակնկալվող արդյունքի ստացման համար անհրաժեշտ 
և բավարար միջոցների ձեռնարկումը, սոցիալական ծառայությունների 
ուղղվածությունը նախանշված նպատակին,  

9) խտրականության բացառումը՝ սոցիալական ծառայությունների 
կազմակերպման և տրամադրման հավասար հնարավորությունների ապահովումը, 
միատեսակ փաստական հանգամանքների նկատմամբ հավասար մոտեցման 
դրսևորումը, եթե առկա չէ դրանց տարբերակման որևէ հիմք,  

10) իրավաչափությունը՝ գործառույթների և լիազորությունների իրականացումը 
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներին, այլ իրավական ակտերին, Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան,   

11) տնտեսվարությունը՝ գործառույթների և լիազորությունների պատշաճ 
իրականացումն իրենց տիրապետման ներքո գտնվող միջոցների առավել բարեխիղճ 
և արդյունավետ օգտագործմամբ,   

12) պատասխանատվությունը՝ սոցիալական բաժինների գործունեության 
ոլորտների սահմանազատման պարագայում ընդհանուր պատասխանատվության 
գիտակցումը, իրենց կողմից իրականացվող և Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված գործառույթների և պարտականությունների համար 
պատասխանատու լինելը:   

5. ՀՍԾՏԿ-ում սոցիալական բաժինների փոխհամագործակցությունը հիմնված է 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ՀՍԾՏԿ-ին վերապահված 
լիազորությունների և գործառույթների իրականացման նպատակով սոցիալական 
բաժիններից յուրաքանչյուրի վարչական, կազմակերպչական, կադրային, նյութական, 
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տեղեկատվական և այլ ռեսուրսների լիարժեք, արդյունավետ և նպատակային 
օգտագործման վրա: 

6. ՀՍԾՏԿ-ում սոցիալական բաժինների փոխհամագործակցությունն 
ապահովում է ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողը, որն իր իրավասությունների շրջանակներում 
կազմակերպում, ծրագրում, ղեկավարում և վերահսկում է ՀՍԾՏԿ-ի ընթացիկ 
աշխատանքները, համակարգում է սոցիալական բաժինների աշխատանքները: 

7. ՀՍԾՏԿ-ում սոցիալական բաժինների փոխհամագործակցությունն 
իրականացվում է՝ 

1) վարչական-կազմակերպչական եղանակով, այն է՝ 
ա. սոցիալական ծառայությունների կազմակերպման և/կամ տրամադրման 

գործընթացը մեկ միասնական վայրում իրականացնելու միջոցով,  
բ. ներքին գործավարությունից զատ՝ ՀՍԾՏԿ-ի միասնական ընդունարանի 

միջոցով ընդհանուր գործավարության իրականացմամբ,  
գ. իրենց գործառույթների և լիազորությունների իրականացման նպատակով 

միմյանց իրավաչափ կերպով փոխօգնություն տրամադրելու միջոցով,  
դ. վարչական և սոցիալական գործերի վարման ընթացքում համատեղ 

քննարկումների, անհրաժեշտ փաստական և իրավական հանգամանքների, 
սոցիալական դեպքերին և վարչական վարույթին առնչվող տեղեկությունների, 
փաստաթղթերի համալիր ուսումնասիրության միջոցով, 

ե. միասնական շահերից բխող գործառույթների և լիազորությունների 
իրականացման նպատակով վարչական լծակների և կադրային ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործման միջոցով,  

զ. աշխատանքների համակարգման և համալիր կազմակերպման միջոցով, երբ 
սոցիալական բաժիններից յուրաքանչյուրի աշխատանքը կազմակերպվում է՝ այն 
դիտարկելով ՀՍԾՏԿ-ի կողմից իրականացվող գործառույթների համատեքստում. 

2) տեղեկատվական եղանակով, այն է՝ 
ա. փաuտաթղթաշրջանառության համակարգով տվյալների և փաստաթղթերի  

փոխանակման, տեղեկատվության իրազեկման միջոցով,  
բ. դիմումների հաշվառման միասնական էլեկտրոնային համակարգի տվյալների 

հասանելիության և թափանցիկության, դրանց համատեղ կիրառման և 
օգտագործման  միջոցով, 

գ. ՀՍԾՏԿ-ի գործառույթների իրականացման, խնդիրների և նպատակների 
լուծման համար սոցիալական բաժիններից յուրաքանչյուրի տեղեկատվական 
ռեսուրսների օգտագործման միջոցով,   

դ. տեղեկատվական տարբեր համակարգերի միջև տեղեկատվության 
ինքնաշխատ փոխանակության միջոցով. 

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ 
եղանակներով:     

8. Սոցիալական ծառայությունների կազմակերպման և/կամ տրամադրման 
գործընթացը մեկ միասնական վայրում իրականացնելը հնարավորություն է ընձեռում 
ոչ միայն անձանց սոցիալական կարիքների բավարարմանն ուղղված 
միջոցառումները կազմակերպել մեկ վայրում, այլև բավարար և անհրաժեշտ 
նախադրյալներ է ստեղծում սոցիալական բաժինների արդյունավետ 
համագործակցության, անձանց սոցիալական կարիքները և պահանջմունքները 
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ընդհանուր սոցիալական պաշտպանության համակարգի տեսանկյունից դիտարկելու 
համար:   

9. Ներքին գործավարությունից զատ՝ ՀՍԾՏԿ-ի միասնական ընդունարանի 
միջոցով ընդհանուր գործավարության իրականացումը թույլ է տալիս ՀՍԾՏԿ-ում 
մուտքագրված և ՀՍԾՏԿ-ից ելքագրվող յուրաքանչյուր փաստաթուղթ դիտարկել 
սոցիալական բաժինների միասնական շահերից բխող լիազորությունների 
կատարման, ՀՍԾՏԿ-ի կողմից իրականացվող գործառույթների համատեքստում, 
հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ապահովել փաստաթղթերի և տեղեկությունների 
միաժամանակյա պատշաճ և համալիր ուսումնասիրությունը, սոցիալական 
բաժիններից յուրաքանչյուրի կողմից իրականացվող վարչարարությունը դարձնել 
առավել արդյունավետ և նպատակային, բացառել փաստաթղթերի պատահական 
կամ միտումնավոր կորստյան ռիսկը, բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների 
հասցեականությունը և նպատակայնությունը, անհրաժեշտ հիմքեր ստեղծել 
սոցիալական ծառայությունների զուգակցված տրամադրման, աշխատանքների 
պլանավորման, կազմակերպման և սոցիալական բաժինների միջև ճշգրիտ և 
արդյունավետ  բաշխման համար:  

10. Սոցիալական բաժիններից յուրաքանչյուրին հասցեագրված 
թղթակցությունն, այդ թվում նաև սոցիալական ծառայություններ ստանալու համար 
դիմումներն ու դրանց կից փաստաթղթերը (այսուհետ նաև՝ փաստաթուղթ), 
ընդունվում և մուտքագրվում են (գրանցվում են) ՀՍԾՏԿ-ի միասնական ընդունարանի 
կողմից, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված դեպքերի:  

11. Փաստաթղթի ընդունումից և մուտքագրումից հետո, այն էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառության համակարգի (այսուհետ՝ Համակարգ) միջոցով, 
ՀՍԾՏԿ-ի միասնական ընդունարանի աշխատողի կողմից անմիջապես 
հասցեագրվում է այն սոցիալական բաժնին, որի գործունեության ոլորտին և 
իրականացվող գործառույթներին  բովանդակային առումով վերաբերելի է տվյալ 
փաստաթուղթը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և 
սույն կարգի 12-րդ կետով սահմանված դեպքերի: Այն դեպքում, երբ փաստաթուղթը 
բովանդակային առումով վերաբերում է մեկից ավելի սոցիալական բաժինների 
գործունեության ոլորտներին և իրականացվող գործառույթներին, ապա այն 
միաժամանակ հասցեագրվում է համապատասխան  սոցիալական բաժիններին:   

12. Այն դեպքում, երբ փաստաթղթի բովանդակությունը հնարավորություն չի 
ընձեռում հստակորեն որոշել, թե կոնկրետ որ սոցիալական բաժնի կամ բաժինների  
գործունեության ոլորտին և իրականացվող գործառույթներին է վերաբերում տվյալ 
փաստաթուղթը, կամ տվյալ փաստաթղթի բովանդակությունից ակնհայտ է, որ 
դրանում ներկայացված հարցերից և ոչ մեկն ենթակա չէ սոցիալական բաժիններից 
որևէ մեկի իրավասությանը կամ տվյալ փաստաթուղթը չի առնչվում սոցիալական 
ծառայությունների տրամադրմանը և/կամ կազմակերպմանը, ապա այն ՀՍԾՏԿ-ի 
միասնական ընդունարանի աշխատողի կողմից Համակարգի միջոցով հասցեագրվում 
է ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողին:  

13. Եթե ՀՍԾՏԿ-ի միասնական ընդունարանի աշխատողի կողմից 
փաստաթուղթը հասցեագրվել է ոչ այն սոցիալական բաժնին, որի գործունեության 
ոլորտին և իրականացվող գործառույթներին բովանդակային առումով վերաբերում է 
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տվյալ փաստաթուղթը, ապա ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողը Համակարգի միջոցով 
փոփոխում է հասցեատիրոջը՝ փաստաթուղթը վերահասցեագրելով 
համապատասխան սոցիալական բաժնին:  

14. Փաստաթուղթը բովանդակային առումով մեկից ավելի սոցիալական 
բաժինների գործունեության ոլորտներին և իրականացվող գործառույթներին 
վերաբերելի լինելու պարագայում դրանցից միայն մեկին հասցեագրվելու դեպքում, 
ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողը Համակարգի միջոցով որպես հասցեատեր ավելացնում և 
փաստաթուղթը վերահասցեագրում է համապատասխան սոցիալական բաժիններին:  

15. Եթե փաստաթուղթը միաժամանակ հասցեագրվում է մեկից ավելի 
սոցիալական բաժինների, ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողը կարող է ըստ 
անհրաժեշտության, Համակարգի միջոցով համապատասխան մակագրությամբ 
սոցիալական բաժիններից մեկին մատնանշել որպես առաջին կատարող: Այդ 
դեպքում, առաջին կատարող հանդիսացող սոցիալական բաժինը, կախված 
փաստաթղթի բովանդակային էությունից, դրա կապակցությամբ ձեռնարկվելիք 
միջոցառումների բնույթից և սոցիալական բաժինների կողմից իրականացվող 
գործառույթների առանձնահատկություններից, հաշվի առնելով Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, կատարում է 
իրավիճակից բխող՝ սույն կետով նախատեսված գործողություններից մեկը կամ մի 
քանիսը, այն է՝  

1) իրականացնում է սոցիալական բաժինների աշխատանքների համակարգման 
շրջանակում փաստաթղթի վերաբերյալ ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի տրված 
հանձնարարականների հավաքը, 

2) ստանում է համակատարող հանդիսացող սոցիալական բաժինների 
դիրքորոշումը կամ փաստաթղթի կապակցությամբ  անհրաժեշտ տեղեկատվությունը 
և նյութերը, 

3) փաստաթղթի կապակցությամբ սոցիալական բաժինների կատարած 
աշխատանքի արդյունքում ձևավորում է ելքագրման ենթակա թղթակցության 
նախագիծը և այն ներկայացնում ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի համաձայնեցմանը կամ 
ստորագրմանը, 

4) փաստաթղթի կապակցությամբ սոցիալական բաժինների կատարած 
աշխատանքի արդյունքում ձևավորում է ելքագրման ենթակա թղթակցությունը և այն 
ուղարկում ՀՍԾՏԿ-ի միասնական ընդունարան՝ համապատասխան հաuցեատիրոջը 
պատշաճ առաքումն ապահովելու համար, 

5) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
իրականացնում է անհրաժեշտ այլ գործողություններ փաստաթղթի վերաբերյալ ըստ 
էության պատասխան ներկայացնելու և/կամ փաստաթղթի կապակցությամբ տրված 
հանձնարարականում նշված հարցերը լուծելու համար:  

16. Եթե փաստաթուղթը միաժամանակ հասցեագրվում է մեկից ավելի 
սոցիալական բաժինների, սակայն դրանցից և ոչ մեկը մատնանշված չէ որպես 
առաջին կատարող, ապա սոցիալական բաժիններից յուրաքանչյուրը փաստաթղթի 
առնչությամբ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
իրեն վերապահված գործառույթները, ըստ համապատասխան հանձնարարականի:  

17. Ելից թղթակցության պատրաստման դեպքում, կախված դրանով 
նախանշված՝ լուծման ենթակա հարցերի շրջանակներից, սոցիալական բաժինների 
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կողմից իրականացվող գործառույթների առանձնահատկություններից, հաշվի 
առնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
պահանջները, կատարող սոցիալական բաժինն ըստ անհրաժեշտության կարող է 
իրականացնել սույն կետով նախատեսված գործողություններից մեկը կամ մի քանիսը, 
այն է՝    

1) Համակարգի միջոցով դիմել մյուս սոցիալական բաժիններին 
տեղեկություններ, տվյալներ, նյութեր ստանալու նպատակով, 

2) ելից թղթակցության նախագիծը Համակարգով ուղարկել մյուս սոցիալական 
բաժիններին, որոնց կարծիքները uտանալուց հետո ձևավորել ելքագրման ենթակա 
թղթակցության վերջնական նախագիծը և այն ներկայացնել ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի 
համաձայնեցմանը կամ ստորագրմանը, 

3) ելից թղթակցության նախագիծը Համակարգով ուղարկել մյուս սոցիալական 
բաժիններին, որոնց կարծիքները uտանալուց հետո ձևավորել ելքագրման ենթակա 
թղթակցությունը և այն ուղարկել ՀՍԾՏԿ-ի միասնական ընդունարան՝ 
համապատասխան հաuցեատիրոջը պատշաճ առաքումն ապահովելու համար, 

4) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
իրականացնել  անհրաժեշտ այլ գործողություններ ելից թղթակցության ձևավորման, 
ստորագրման և հասցեատիրոջը պատշաճ կերպով առաքելու համար:  

18. ՀՍԾՏԿ-ում սոցիալական բաժինների փոխհամագործակցության 
շրջանակներում ՀՍԾՏԿ-ի միասնական ընդունարանի միջոցով ընդհանուր 
գործավարության իրականացման առանձնահատկությունները և դրա հետ կապված 
այլ հարաբերությունները կարգավորվում են այլ օրենսդրական ակտերով:  

19. Սոցիալական բաժինների կողմից, իրենց գործառույթների և 
լիազորությունների իրականացման նպատակով միմյանց իրավաչափ կերպով 
փոխօգնություն տրամադրելու միջոցով փոխհամագործակցությունն իրականացվում է 
փոխօգնություն հայցող սոցիալական բաժնի հայտի հիման վրա՝ օրենքներով և այլ 
օրենսդրական ակտերով սահմանված կարգով:  

20. Վարչական և սոցիալական գործերի վարման ընթացքում համատեղ 
քննարկումների, անհրաժեշտ փաստական և իրավական հանգամանքների, 
սոցիալական դեպքերին և վարչական վարույթին առնչվող տեղեկությունների, 
փաստաթղթերի համալիր ուսումնասիրության միջոցով փոխհամագործակցությունը 
կոչված է ապահովելու վարչական և սոցիալական գործերի լրիվ, բազմակողմանի և 
օբյեկտիվ քննությունը, սոցիալական ծառայությունների համարժեքությունն անձանց 
հիմնական պահանջմունքներին և սոցիալական կարիքներին, բացահայտելու, 
գնահատելու վարչական և սոցիալական գործերի բոլոր հանգամանքները, 
հայտնաբերելու և վերլուծելու անձանց հիմնական պահանջմունքների և կարիքների 
բավարարմանը խոչընդոտող գործոնները, արձանագրելու անձանց հիմնական 
պահանջմունքների և սոցիալական կարիքների փոփոխությունները, դրանց նվազման 
կամ աճի միտումները: 

21. Վարչական և սոցիալական գործերի վարման ընթացքում համատեղ 
քննարկումները, անհրաժեշտ փաստական և իրավական հանգամանքների, 
սոցիալական դեպքերին և վարչական վարույթին առնչվող տեղեկությունների, 
փաստաթղթերի համալիր ուսումնասիրությունը կարող են իրականացվել ինչպես 
սոցիալական բաժինների, այնպես էլ ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի նախաձեռնությամբ: 
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Ընդ որում, եթե վարչական ակտ ընդունելու համար անհրաժեշտ է նաև սոցիալական 
այլ բաժինների թույլտվությունը կամ համաձայնությունը, ապա դրանք հայցելու և 
uտանալու համար անհրաժեշտ գործողություններն իրականացնում է վարչական 
վարույթ հարուցած սոցիալական բաժինը՝ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներին, այլ օրենսդրական ակտերին և սույն կարգին համապատասխան:     

22. Միասնական շահերից բխող գործառույթների և լիազորությունների 
իրականացման նպատակով վարչական լծակների և կադրային ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործման միջոցով փոխհամագործակցությունն իրականացվում է 
սոցիալական ծառայությունների զուգակցված տրամադրման, աշխատանքների 
պլանավորման, կազմակերպման, սոցիալական բաժինների միջև ճշգրիտ և 
արդյունավետ բաշխման միջոցով, ինչը թույլ է տալիս բավարար հիմքեր ստեղծել 
uոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը,  հասանելիությունը, 
հասցեականությունն ապահովելու համար: 

23. Աշխատանքների համակարգման և համալիր կազմակերպման միջոցով 
փոխհամագործակցությունը կոչված է ապահովելու սոցիալական ծառայությունների 
համալիր և ամբողջական մատուցումը, սոցիալական ծառայությունների 
պլանավորման, կազմակերպման և տրամադրման միասնական համակարգի 
գործունեությունը, uոցիալական ծառայությունների համարժեքությունն անձանց 
հիմնական պահանջմունքներին և սոցիալական կարիքներին, որակապես 
բարելավելու սոցիալական ծառայությունների հասանելիությունն ու մատչելիությունը, 
սոցիալական պաշտպանության իրավունքների իրականացման 
արդյունավետությունը, ձեռնարկելու համակարգված և փոխհամաձայնեցված 
գործողություններ հնարավոր սոցիալական ռիսկերի կանխարգելման, նվազեցման և 
վերացման նպատակով:  

24. ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողը սոցիալական բաժինների աշխատանքների 
համակարգումը և համալիր կազմակերպումն իրականացնում է սոցիալական 
բաժինների ղեկավարների հետ  գործընկերային հարաբերությունների հիման վրա:    

25. ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողը, աշխատանքների համակարգման և համալիր 
կազմակերպման միջոցով փոխհամագործակցության ապահովման նպատակով, 
իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն 
վերապահված լիազորությունները: 

26. Տեղեկատվական եղանակով փոխհամագործակցությունը հնարավորություն 
է ընձեռնում ապահովել համալիր և ամբողջական սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հասանելիությունը 
սոցիալական բաժիններին, ներդնել և կիրառել սոցիալական ծառայությունների 
արդյունավետության գնահատման գործուն համակարգ, դյուրացնել սոցիալական 
ծառայությունների կազմակերպման և տրամադրման ընթացակարգերը, էապես 
բարելավել տեղեկատվական համակարգերում ներառվող տվյալների 
հավաստիության աստիճանը, սոցիալական բաժիններից յուրաքանչյուրին ապահովել 
անձանց վերաբերյալ արդի և հավաստի տեղեկատվությամբ, վերացնել և բացառել 
տեղեկատվական տարբեր համակարգերում  առկա տվյալների միջև 
անհամապատասխանությունը, էապես նվազեցնել հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը: 

27. Սոցիալական բաժինները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
իրենց վերապահված լիազորությունները և գործառույթներն իրականացնելու 
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նպատակով միմյանց հետ համագործակցում են նաև Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով` իրենց իրավասությունների 
շրջանակներում:  
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Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 
  08 փետրվարի 2013 թ.                                                           N  22 – Ա/1 
 

 
ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏՆԱՅԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ 

ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշման N1 հավելվածի 12-րդ կետի դ) 
ենթակետը, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 
թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի համաձայն 
իրականացվող` ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 
փորձնական ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունից և 
հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 
հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի 2-րդ կետով 
սահմանված՝ ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 
փորձնական ծրագրի նպատակները և խնդիրները`  

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ 

 
1. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 

ծրագրի շրջանակներում հաստատել` 
1) տնային այցելություն կատարելու ուղեցույցը` համաձայն N 1 հավելվածի,  
2) սոցիալական դեպքի վարման հրահանգը` համաձայն N2 հավելվածի: 
2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ, 

ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային 
խմբի ղեկավար Ա. Պետրոսյանին՝ ապահովել սույն հրամանի իրավակիրարկումն 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
շրջանակներում: 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Հավելված N1  
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի  

2013 թվականի փետրվարի 8-ի  N  22 – Ա/1 հրամանի 
 

 
ՈՒ Ղ Ե Ց ՈՒ Յ Ց 

ՏՆԱՅԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ   
 

I. ՏՈՒՆԱՅՑԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ 
 
1. Սույն ուղեցույցով սահմանվում են տնային այցելության հասկացությունը, 

նպատակը, տնային այցելության կազմակերպման և իրականացման փուլերը, 
դրանցից յուրաքանչյուրում իրականացման ենթակա աշխատանքների բնույթը և 
բովանդակությունը, տնային այցելության տեխնիկական կանոնները, տնային 
այցելության ընթացքում հաճախորդի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկությունների 
ստացման մեթոդները, կարգավորվում են տնային այցելության իրականացման հետ 
կապված այլ հարաբերություններ: 

2. Սույն ուղեցույցի իմաստով՝  
1) ընտանիք է համարվում միևնույն բնակության վայրում հաշվառված և (կամ) 

փաստացի բնակվող անձանց սոցիալական այն փոքր խումբը, որի անդամները 
վարում են ընդհանուր տնտեսություն և ունեն ընդհանուր բյուջե, ինչպես նաև 
միայնակ բնակվող անձը, 

2) հաճախորդ է համարվում այն անձը և/կամ ընտանիքը, որի փաստացի 
բնակության վայր իրականացվելու է (իրականացվել է) տնային այցելությունը, 

3) hանձնաժողով է համարվում տնային այցելության իրականացման 
նպատակով ստեղծված և համապատասխան մասնագետներից բաղկացած խումբը:  

3. Տնային այցելությունը (այսուհետ` տունայց) սոցիալական աշխատողի կամ 
հանձնաժողովի կողմից հաճախորդի փաստացի բնակության վայր իրականացվող 
այցելությունն է` տվյալ հաճախորդի սոցիալ-կենցաղային, սոցիալ-տնտեսական, 
ընտանեկան պայմանները, նյութական ապահովվածության վիճակն ուսումնասիրելու  
համար: 

4. Տունայցի նպատակն է պարզել և գնահատել հաճախորդի սոցիալական 
կարիքները, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ ընտանիքի սոցիալական 
կարիքների գնահատման անձնագրում և անհատական սոցիալական ծրագրում  
ներառելու համար, պարզել հաճախորդին տրամադրված սոցիալական 
ծառայությունների ազդեցության գնահատականը, վերանայել հաճախորդի 
սոցիալական կարիքների վերաբերյալ նախկինում ձեռք բերված տեղեկությունները:   

5. Տունայց կատարելու պատճառ կարող է հանդիսանալ սույն կետում նշված 
ցանկացած գործոնի առկայությունը, կամ դրա հնարավոր առկայության մասին 
տեղեկությունը`  

1) հաճախորդի սոցիալ-տնտեսական և/կամ սոցիալ-կենցաղային 
անբարենպաստ պայմանները, մասնավորապես՝ աղքատությունը, բնակության ոչ 
բարենպաստ պայմանները, ընտանիքում տիրող բարոյահոգեբանական ոչ 
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բարենպաստ մթնոլորտը, ընտանիքի որևէ անդամի` բռնությունների ենթարկվելը, 
կենսագործունեության սահմանափակումները. 

2) հաճախորդի՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվելը կանխարգելելու 
կամ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված հաճախորդին սոցիալական 
պաշտպանություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը. 

3) եթե հայցվում է ընտանիքների անապահովության գնահատման 
համակարգում հաշվառում և ընտանեկան նպաստի նշանակում. 

4) տնային պայմաններում կամ բնակչության սոցիալական պաշտպանության 
հաստատություններում կամ սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային կենտրոններում 
խնամքի կազմակերպման (տրամադրման) հաճախորդի ցանկությունը կամ դրա 
անհրաժեշտությունը. 

5) հաճախորդի՝ երեխա որդեգրելու կամ խնամակալություն կամ 
հոգաբարձություն ստանձնելու ցանկությունը կամ խնամատար ծնող դառնալու 
հնարավորության համար դիմումը. 

6) հաճախորդի սոցիալական կարիքների վերաբերյալ նախկինում ձեռք 
բերված տեղեկությունների վերանայման անհրաժեշտությունը, եթե այդ 
տեղեկությունների ամբողջական և օբյեկտիվ վերանայումը չի կարող իրականացվել 
առանց տունայցի կատարման.  

7) հաճախորդին տրամադրված սոցիալական ծառայությունների ազդեցության 
գնահատականը պարզելու անհրաժեշտությունը, եթե այն չի կարող իրականացվել 
առանց տունայցի կատարման:    

6. Տունայցի կատարման պատճառ կարող են հանդիսանալ նաև սույն 
ուղեցույցի 5-րդ կետում չնշված այնպիսի այլ գործոնների առկայությունը կամ դրանց 
հնարավոր առկայության մասին տեղեկությունները, որոնց պարզումը և գնահատումը 
կամ դրանց բացասական ազդեցության չեզոքացումը տունայցը կատարող 
սոցիալական աշխատողի անմիջական ղեկավարի հիմնավոր կարծիքով անհրաժեշտ 
են սոցիալական ծառայությունների արդյունավետ և նպատակային տրամադրման 
կամ սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտություն առաջացնող գործոնների  
փոխկապակցվածության և պատճառահետևանքային կապերի բացահայտման 
համար:  

7. Տունայցը կարող է կատարվել նաև Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում: 

 
II. ՏՈՒՆԱՅՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

 
8. Տունայցի կազմակերպման և իրականացման փուլերն են. 
1) տունայցի ծրագրավորումն ու նախապատրաստումը, 
2) հաճախորդի փաստացի բնակության վայր այցելությունը (բուն տունայցի 

փուլ),  
3) տունայցի արդյունքների ամփոփումն ու  վերջնական գնահատումը:  
9. Տունայցի ծրագրավորման ու նախապատրաստման փուլում իրականացվում 

են հետևյալ աշխատանքները`  
1) տունայցի նախապատրաստում, որը ենթադրում է դիմումների (բողոքների), 

փաստաթղթերի, տեղեկությունների, տեղեկատվական համապատասխան 
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բազաների, մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցների, ստացված 
ահազանգերի ուսումնասիրության հիման վրա հաճախորդների կենսապայմանների, 
ընտանիքի կազմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
չարգելված տվյալների հավաքագրում, հետազոտում և պատկան մարմիններից 
(կազմակերպություններից) հաճախորդին առնչվող հնարավոր սոցիալական 
խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով լրացուցիչ տեղեկությունների ձեռքբերում.  

2) կատարվելիք տունայցերի դասակարգում` ըստ հնարավոր բարդության, 
հրատապության և հասցեների.  

3) հաճախորդների հետ տունայցի ժամկետների վերաբերյալ նախնական 
պայմանավորվածությունների ձեռք բերում, եթե տունայցի իրականացումը 
պայմանավորված չէ հաճախորդի սոցիալական այնպիսի կարիքների վերաբերյալ 
ունեցած տեղեկություններով, որոնք ենթադրում են հրատապ միջամտություն 
պահանջող աջակցություն, կամ տունայցի ժամկետների վերաբերյալ նախնական 
պայմանավորվածության ձեռք բերումը չի խոչընդոտի սույն ուղեցույցի 4-րդ կետով 
սահմանված տեղեկությունների ամբողջական և օբյեկտիվ կերպով ձեռք բերմանը.    

4) տունայցերի ժամանակացույցի սահմանում` հաշվի առնելով սույն կետի 2-րդ և 
3-րդ ենթակետերի պահանջները և դիմումներին (բողոքներին) պատասխանելու 
համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետները. 

5) տունայցի ձևաչափի ընտրություն (միայնակ կամ հանձնաժողովի կազմով). 
6) տունայցի ընթացքում ուսումնասիրվելիք հնարավոր հարցերի քննարկում 

անմիջական ղեկավարի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև՝ սոցիալական այլ 
աշխատողների և/կամ համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային 
կենտրոնի համակարգողի հետ, իսկ այն դեպքում, երբ տունայցն իրականացվելու է 
հանձնաժողովի կազմով, ապա` նաև հանձնաժողովի անդամների հետ. 

7) սույն կետի 6-րդ ենթակետով նախատեսված քննարկումների արդյունքում 
ուսումնասիրության ենթակա հարցերի շրջանակի ճշտում և տեղեկությունների  
գրանցման  ստանդարտ ձևի մշակում: 

10. Հաճախորդի փաստացի բնակության վայր այցելության (բուն տունայցի) 
փուլում  նախատեսվում է հարցազրույցի ու դիտարկման մեթոդներով պարզել` 

1) ընտանիքի սեռատարիքային կազմը, անդամների թիվը, ընտանիքում 
երեխաների, կենսաթոշակառուների, հաշմանդամների, քրոնիկ հիվանդությամբ 
տառապող, ընտանիքից մեկ ամսից ավելի ժամանակահատվածով բացակայող 
անձանց առկայությունը, բացակայության պատճառները, ընտանիքում այդ անձի 
բացակայության ազդեցությունը, գտնվելու վայրը և անհատականացված այլ 
տեղեկություններ,  

2) ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի սոցիալական կարգավիճակը 
(սոցիալական խումբը), այդ թվում՝ ծնողազուրկ, հաշմանդամ, առանց ծնողական 
խնամքի մնացած, միայնակ մոր կամ ամուսնալուծված անձի երեխա, հաշմանդամ, 
կենսաթոշակառու, միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառու, 75 տարեկանից բարձր 
կենսաթոշակառու, գործազուրկ լինելու հանգամանքը, 

3) ընտանիքի եկամուտները և ծախսերը (ֆինանսական վիճակը), այդ թվում 
միջին ամսական եկամուտների աղբյուրները և չափը, միջին ամսական ծախսերի 
չափը, ընտանիքում ծախսերի հարաբերական բաշխումը, ներկա նյութական 
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կարիքները, ընդ որում ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի եկամուտների և ծախսերի 
(ֆինանսական վիճակի) մասին սույն ենթակետում նշված տեղեկությունները ձեռք են 
բերվում բացառապես տվյալ անձի համաձայնությամբ, 

4) ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի զբաղվածությանը (աշխատանքին) 
վերաբերող տեղեկություններ, 

5) ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի կրթական աստիճանը, կրթական 
ծառայությունների ստացման ուղղությամբ առկա խնդիրները, իսկ ընտանիքի 
դպրոցական և ուսանող հանդիսացող անդամների վերաբերյալ՝ նաև ուսուցմանը, 
կրթամշակութային ծառայություններից օգտվելու և դրանց մատչելիությանը 
վերաբերող տեղեկություններ, այդ թվում՝ երեխաների նախադպրոցական 
հաստատությունում ներգրավված լինելու, հանրակրթական դպրոցում սովորելու կամ 
չսովորելու  հանգամանքը, չսովորելու դեպքում՝ դրա պատճառները, մասնագիտական 
(նախնական արհեստագործական, միջին, բարձրագույն, հետբուհական) 
համապատասխան կրթություն ստանալու ցանկություններն ու դրա խոչընդոտները,     

6) ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի փախստական հանդիսանալու,  
ապահովագրության մեկ կամ մի քանի դասերով կնքված ապահովագրության 
պայմանագրով (պայմանագրերով) ապահովադիր կամ ապահովագրված անձ 
հանդիսանալու հանգամանքը,   

7) բնակության պայմանները, այդ թվում՝ զբաղեցրած կացարանի տեսակը 
(առանձնատուն, բնակարան, հանրակացարան, տնակ և այլն) կամ անօթևան լինելու 
հանգամանքը, կացարանի զբաղեցման հիմքերը (սեփականության, վարձակալության 
իրավունքով  կամ այլ հիմունքներով), 

8) կենցաղային պայմանները և կոմունալ-կենցաղային հարմարությունները, 
այդ թվում՝ 

ա. հիգիենան, 
բ. բնակարանում (առանձնատանը, հանրակացարանում, տնակում) բնակվելու 

դեպքում՝ զբաղեցրած տարածքի չափը (քառակուսի մետրը` մեկ անձի հաշվարկով) և 
սենյակների թիվը, 

գ. ջրամատակարարման և ջրահեռացման, ջեռուցման, օդափոխման 
համակարգերի, կապի ու հեռահաղորդակցության միջոցների առկայությունը, 

դ. կացարանի վերանորոգվածության աստիճանը (կարիքը կամ 
անհրաժեշտությունը), 

ե. կացարանի կահավորվածությունը, 
9) ընտանիքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի կազմը, այդ 

թվում՝  
ա. հողի՝ գյուղատնտեսական կամ այլ նշանակության հողամասերի 

առկայությունը, դրանց վիճակին և օգտագործմանը վերաբերող տեղեկություններ,  
բ. այլ անշարժ գույքի (շենքերի, շինությունների, արտադրական տարածքների և 

այլն), փոխադրամիջոցների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի (տրակտորներ, 
հացահատիկահավաք և կերահավաք կոմբայններ և ինքնագնաց խոտհնձիչներ),  
առկայությունը, դրանց վիճակին և օգտագործմանը վերաբերող տեղեկություններ,  

գ. անասնատեսակների առկայությունը, դրանց քանակը, անասնապահությամբ 
զբաղվելու հանգամանքը, 
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10) ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, համատեղ ընտանեկան  
բիզնես ունենալու հանգամանքը,  

11)  ընտանիքում առկա խնդիրները, այդ թվում՝  
      ա. տնտեսական դժվարությունները, 
բ. առողջական խնդիրները, ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի առողջական 

վիճակը, ընտանիքում քրոնիկ, երկարատև, անբուժելի և վարակիչ հիվանդություններ 
ունեցող անդամների առկայությունը, առողջապահական ծառայություններից օգտվելու 
մատչելիությունը, կենսագործունեության ինքնուրույն ապահովման 
(ինքնասպասարկման հմտությունների) հնարավորությունները կամ 
սահմանափակումները, այդ թվում՝ ընտանիքի անդամների ինքնուրույն 
տեղաշարժվելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջմունքներն ինքնուրույնաբար հոգալու 
կարողությունների պահպանման աստիճանը, տեղաշարժման համար անհրաժեշտ 
տեխնիկական օժանդակ միջոցների (պրոթեզ, հենակներ, սայլակ և այլն) 
առկայությունը և դրանց կարիքը, հաղորդակցական կարիքները` հաճախորդի կողմից 
օգտագործվող հաղորդակցության միջոցներն ու դրանց արդյունավետությունը, 
հաղորդակցվելու համար անհրաժեշտ շտկողական ծառայությունները, տեխնիկական 
օժանդակ միջոցների կարիքը, ինչպես նաև դրանց ստացման խոչընդոտները, 

      գ. իրավական խնդիրները, վճարովի կամ անվճար հիմունքներով 
համապատասխան իրավաբանական օգնության տրամադրման, գույքային 
իրավունքների հնարավոր ոտնահարման հանգամանքները, թմրանյութերի 
օգտագործման և/կամ ոգելից խմիչքի չարաշահման հնարավոր դեպքերը,  

      դ. վարքային շեղումները և կրթական բարդությունները,  
      ե. բռնությունների, այդ թվում՝ սեռական շահագործման ենթարկվելու 

հանգամանքը, 
12) ընտանիքում տիրող միջանձնային հարաբերությունները, 

բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, ընտանիքի որևէ անդամի մոտ հոգեբանական 
խնդիրների առկայությունը, ընտանիքից որևէ անդամի բաժանման 
հնարավորությունը (ռիսկայնության աստիճանը) և դրա պատճառները, երեխաների, 
հաշմանդամների ու ծերերի պաշտպանվածության վիճակը, 

13) ընտանիքի անդամների սնվածության վիճակը, սննդապահովվածության 
աստիճանը, թերսնուցման և ընտանիքում սննդային հատուկ կարիքներ ունեցող 
անդամների առկայությունը, 

14) ընտանիքի անդամների հագուստի մաշվածության մակարդակը, հագուստի 
համապատասխանությունը եղանակային պայմաններին, 

15) ընտանիքի որևէ անդամի խնամքի կազմակերպումը (տրամադրումը) 
սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում, սոցիալ-վերականգնողական 
ցերեկային կենտրոններում իրականացնելու հանգամանքը կամ դրա 
անհրաժեշտությունը,  

16) հաճախորդի՝ երեխա որդեգրելու կամ խնամակալություն կամ 
հոգաբարձություն ստանձնելու ցանկության կամ խնամատար ծնող դառնալու 
հնարավորության համար դիմելու դեպքում՝ այդպիսի ցանկության 
դրդապատճառները և դրանց անկեղծությունը, անհրաժեշտ սոցիալ-տնտեսական, 
հոգեբանական և այլ պայմանների առկայությունը, 
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17) ընտանիքին կամ ընտանիքի որևէ անդամի տրամադրվող սոցիալական 
ծառայության առկայությունը, դրա տեսակը, սոցիալական ծառայության 
տրամադրման մասին այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ,  

18) ընտանիքի ծրագրերը (հետագա պլանները, ձգտումները),   
19) ներգրավվածությունը սոցիալական միջավայրում՝ ընտանիքի անդամների 

շփումներն ու կապերն այլ անձանց (ընտանիքի  բացակա անդամների, 
ազգականների, հարևանների, ընկերների և այլն) ու կազմակերպությունների հետ, 
այդ թվում` վերջիններից օգնություններ ստանալու հանգամանքը, 

20)  իրենց սոցիալական իրավունքների մասին ընտանիքի անդամների 
իրազեկման մակարդակը, 

21) ընտանիքի անդամների սոցիալական հիմնական կարիքները (ինչպես 
ընտանիքի անդամների, այնպես էլ տունայց կատարողի կարծիքով): 

11. Տունայցի ընթացքում հարցազրույցի և դիտարկման արդյունքում ստացված 
տեղեկությունների վերաբերյալ սոցիալական աշխատողը կատարում է գրառումներ: 

12. Տունայցի արդյունքների ամփոփման ու վերջնական գնահատման փուլում, 
հաշվի առնելով նաև սույն ուղեցույցի 44-րդ, 45-րդ և 46-րդ կետերով սահմանված 
պահանջները,  իրականացվում են հետևյալ աշխատանքները՝ 

1) տունայցի ընթացքում ստացված տեղեկությունների և տվյալների ամփոփում, 
ընդ որում  հանձնաժողովի կազմով տունայցի դեպքում կազմվում է նաև ամփոփիչ 
արձանագրություն, որը ստորագրում են հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք 
մասնակցել են կատարված տունայցին,  

2) տունայցի արդյունքում ստացված տվյալների ամփոփմամբ և տվյալ 
ընտանիքի կարիքների գնահատմամբ ընտանիքի սոցիալական կարիքների 
գնահատման անձնագրի կազմում կամ ընտանիքի սոցիալական կարիքների 
գնահատման անձնագրում առկա տեղեկությունների վերանայում` Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N123-Ա/1 հրամանով հաստատված N 5 հավելվածի 
համաձայն, 

3) տունայցի արդյունքում կազմված՝ ընտանիքի սոցիալական կարիքների 
գնահատման անձնագրի հիման վրա համապատասխան իրավասություն ունեցող 
պաշտոնատար անձին սոցիալական դեպքի (դեպքերի) բացման առաջարկության 
ներկայացում,  

4) համապատասխան իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից 
սոցիալական դեպքի (դեպքերի) բացման կամ սոցիալական դեպքի (դեպքերի) 
բացումը մերժելու մասին որոշման ընդունում, 

5) ընտանիքի կենսապայմանների վերաբերյալ ձեռք բերված նոր 
տեղեկությունների հիման վրա համապատասխան տեղեկատվական բազայի 
տվյալների արդիականացման (թարմացման, նորացման) վերաբերյալ 
առաջարկության ներկայացում համապատասխան իրավասություն ունեցող 
պաշտոնատար անձին,  

6) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 
և կարգով տունայցի արդյունքների, սոցիալական դեպքի վարման, վարչական ակտ 
ընդունելու մասին հաճախորդին իրազեկում : 
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III ՏՈՒՆԱՅՑԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ  
 
13. Տունայցը  կատարվում է միայնակ կամ հանձնաժողովի կազմով: 
14. Միայնակ տունայց կատարելը սոցիալական աշխատողի համար բնականոն 

գործունեություն է, որի ընթացքում նա ղեկավարվում է սոցիալական աշխատողի 
էթիկայի կանոններով: 

15. Տունայցն իրականացվում է Հանձնաժողովի կազմով, եթե առկա են սույն 
կետում նշված պայմանները կամ դրանցից առնվազն մեկը, այն է՝      

1) սոցիալական աշխատողը միայնակ տունայցի արդյունքում դժվարանում է 
եզրակացություն տալ հաճախորդի սոցիալական կարիքների վերաբերյալ կամ ձեռք 
բերել սույն ուղեցույցի 4-րդ կետով սահմանված տեղեկությունները կամ դրանցից 
որևէ մեկը,  

2) տունայցը սոցիալական աշխատողի կողմից միայնակ կատարելն անվտանգ 
չէ, այն է՝ 

ա. ընտանիքի անդամները կամ նրանցից որևէ մեկը դրսևորում է կամ 
նախկինում դրսևորել է ագրեսիվ վարքագիծ՝ վիրավորանքների և/կամ 
հայհոյանքների և/կամ սպառնալիքների և/կամ ֆիզիկական հարձակման տեսքով. 

բ. ընտանիքի անդամները (կամ նրանցից որևէ մեկը) թմրամոլ են և/կամ 
չարաշահում են ալկոհոլի օգտագործումը.     

գ. ընտանիքի բնակության վայրում կա այնպիսի կենդանի, որը կարող է 
սպառնալիք հանդիսանալ սոցիալական աշխատողի համար. 

դ. առկա են այլ հիմնավոր պատճառներ տունայց միայնակ կատարելը որպես 
ռիսկային դիտարկելու համար,      

3) առկա է սոցիալական աշխատողի կատարած դիտարկումների կամ   
եզրակացության վերաբերյալ հաճախորդի անհամաձայնությունը,  

4) առաջանում է հաճախորդի կարիքների բազմամասնագիտական 
գնահատման անհրաժեշտություն, 

5) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
դեպքերում: 

16. Հանձնաժողովի կազմում, տվյալ տարածքը սպասարկող սոցիալական 
աշխատողից բացի կարող են ընդգրկվել նաև` 

1) նույն տարածքային մարմնի այլ մասնագետներ, 
2) սոցիալական ծառայություններ տրամադրող` Հայաստանի Հանրապետության 

գործադիր իշխանության հանրապետական և տարածքային կառավարման ու 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ոչ պետական կազմակերպությունների  
(այսուհետ` սոցիալական ցանց) ներկայացուցիչներ, 

3) սույն կետի 2-րդ ենթակետում չնշված՝ պետական և տեղական 
ինքնակառավարման այլ մարմինների ներկայացուցիչներ,  

4) խնամակալության և հոգաբարձության  մարմինների ներկայացուցիչներ և 
այլն:  

17. Միայնակ տունայց կատարելու դեպքում, անկախ դրա ռիսկայնության 
աստիճանից, սոցիալական աշխատողը՝ 

      1) իր անմիջական վերադասին է հանձնում տվյալ օրը կատարվելիք բոլոր 
տունայցերի ժամանակացույցը, նշելով այցելության ենթակա յուրաքանչյուր 
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կացարանի հասցեն, տունայցի մոտավոր սկիզբը և ավարտը,  կանխատեսված 
տևողությունը, 

     2) ճշտում է ոստիկանական այն բաժանմունքի (բաժանմունքների) հասցեն 
(հասցեները), որն (որոնք) առավել մոտ է (են) տեղակայված այցելության ենթակա 
կացարանին (կացարաններին), 

    3) իր տրամադրության տակ է ունենում կապի հնարավոր միջոցներ և 
որոշակի գումար՝ անհրաժեշտության դեպքում վճարովի հեռախոսներից օգտվելու 
համար:       

18. Հաճախորդին այցելելիս սոցիալական աշխատողը ներկայացնում է 
վկայական (պաշտոնական փաստաթուղթ) և բացատրում այցելության նպատակը, 
ապա Հաճախորդից ստանում կացարանում որոշակի դիտարկումներ իրականացնելու 
համաձայնություն:  

19. Տունայցը նախապես պլանավորածից շատ երկար չտևելու նպատակով 
հաճախորդին տրվում են հատուկ ուղղորդող հարցեր` նրան տրամադրելով անկեղծ 
զրույցի:  

20. Եթե տունայցի ընթացքում առաջանում է հաճախորդի հետ վիճաբանության 
վտանգ, կամ չնայած սոցիալական աշխատողի կիրառած հմտություններին, 
հաճախորդը խուսափում է բնականոն շփման միջոցով տրամադրել անհրաժեշտ 
տեղեկությունները, կամ տունայցի ընթացքում պարզվում է, որ առկա են սույն 
ուղեցույցի 15-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված հիմքերը, ապա տունայցն 
ընդհատվում է և ձեռք է բերվում  պայմանավորվածություն հետագայում կայանալիք 
տունայցի ժամկետների վերաբերյալ: 

21. Տունայցը նպատակահարմար է ավարտել բարիդրացիական, փոխադարձ 
վստահության և համաձայնության մթնոլորտում, համագործակցության 
պատրաստակամությամբ՝ զերծ մնալով անհարկի խոստումներից:   

 
IV. ՏՈՒՆԱՅՑԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 

22. Հաճախորդների վերաբերյալ սույն ուղեցույցով նախատեսված անհրաժեշտ 
տեղեկությունները տունայցի իրականացման ընթացքում ձեռք են բերվում 
(հավաքագրվում են) հարցազրույցի և դիտարկման մեթոդների կիրառմամբ:  

23. Հարցազրույցի նպատակը սույն ուղեցույցի 4-րդ կետով սահմանված  
տեղեկությունների ամբողջական ձեռքբերումն է, որի համար նպատակաուղղված 
բանավոր զրույց է իրականացվում սոցիալական աշխատողի (հանձնաժողովի 
անդամների) և հաճախորդի միջև:  

24. Դիտարկման  մեթոդով  հնարավորություն է ընձեռվում ճշտել, թե որքանով 
են հաճախորդի ներկայացրած տվյալները համապատասխանում իրականությանը, 
ինչպես նաև ստանալ անհրաժեշտ այնպիսի տեղեկություններ, որոնք հնարավոր չէ 
պարզել հարցազրույցի և փաստաթղթերի ուսումնասիրության միջոցով:  

25. Հարցազրույցի միջոցով պարզելիք տեղեկությունների շրջանակը, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար տարբեր է` պայմանավորված հաճախորդի խնդրով: 

26. Հարցազրույցի մեթոդով ստացման ենթակա տեղեկությունների ընդհանուր 
շրջանակը սահմանված է սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-
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րդ, 9-րդ, 10-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ և 21-րդ ենթակետերով, 11-րդ 
ենթակետի «ա», «գ», «դ» և «ե» պարբերություններով:  

27. Դիտարկման մեթոդով ստացման ենթակա տեղեկությունների ընդհանուր 
շրջանակը սահմանված է սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 8-րդ ենթակետի «ա», «գ», «դ» 
և «ե» պարբերություններով, 14-րդ ենթակետով: 

28. Սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 7-րդ, 12-րդ և 13-րդ ենթակետերով, 8-րդ 
ենթակետի «բ» պարբերությամբ, 11-րդ ենթակետի «բ» պարբերությամբ սահմանված 
տեղեկությունները ստացվում են ինչպես հարցազրույցի, այնպես էլ դիտարկման 
միջոցով:    

29. Հարզազրույցի ընթացքում սոցիալական աշխատողը կատարում է 
անհրաժեշտ  նշումներ, գրառումներ, որոնք ապահովում են հարցազրույցի միջոցով 
ստացված տեղեկությունների  պահպանումն ու ընտանիքի սոցիալական կարիքների 
գնահատման անձնագրում դրանց ներառումը:  

30. Հարցազրույցի միջոցով ճշտվում են նաև.   
1) դիմումի (բողոքի) առկայության դեպքում՝ դիմումով (բողոքով) բարձրացված 

խնդիրը և հաճախորդի կողմից ներկայացված պահանջը,  
2) հաճախորդի խնդրի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ 

տրամադրող  այլ կազմակերպությունների վերաբերմունքը (ու՞մ է դիմել հաճախորդը 
և ի՞նչ պատասխաններ է ստացել):  

31. Հարցազրույցի միջոցով հնարավորինս ստուգվում են նաև հաճախորդի 
կողմից ներկայացվող տվյալների համապատասխանությունը այլ մարմիններից կամ 
կազմակերպություններից ստացված տվյալներին:  

32. Ըստ անհրաժեշտության, համապատասխան հանգամանքների 
առկայության դեպքում, սոցիալական աշխատողը (հանձնաժողովը) հաճախորդից 
հայցում է տրամադրել նաև վերջինիս ներկայացրած տեղեկությունները հավաստող 
որոշակի փաստաթղթեր` առողջական վիճակի, ընտանիքին սոցիալական 
ծառայություններ տրամադրելու կամ մերժելու մասին գրություններ և այլն: 

33. Հաճախորդի սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-կենցաղային վիճակը 
նկարագրելու նպատակով ճշտվում է նաև ներկա սոցիալական վիճակին հասնելու 
նախապատմությունը (սոցիալական պատմությունը): 

34. Դիտարկման միջոցով սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 8-րդ ենթակետի «ա» 
պարբերությամբ սահմանված տեղեկատվությունը պարզելու նպատակով, 
մասնավորապես անհրաժեշտ է ուշադրության արժանացնել կացարանի 
սանիտարահիգիենիկ պայմաններին, աղտոտվածությանը, սանհանգույցի 
առկայությանը, դրա՝ կացարանի ներսում կամ դրսում լինելու հանգամանքին: 

35. Դիտարկման միջոցով սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 8-րդ ենթակետի «գ» 
պարբերությամբ սահմանված տեղեկատվությունը պարզելու շրջանակներում, 
անհրաժեշտ է մասնավորապես ուշադրության արժանացնել ջրամատակարարման 
ռեժիմին, ջրի աղբյուրի և սանհանգույցի՝ կացարանի ներսում կամ դրսում լինելու 
հանգամանքին, ջեռուցման համակարգի փաստացի աշխատելուն, 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մաշվածությանը, դրանց 
վթարայնության աստիճանին, ջեռուցման համակարգի բացակայության կամ 
փաստացի չաշխատելու դեպքում՝ վառելանյութի (քարածուխ, փայտ, աթար` 
չորացված գոմաղբ, կերոսին և այլն) բավարար պաշարի առկայությանը, տեսակին: 
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36. Դիտարկման միջոցով սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 8-րդ ենթակետի «դ» 
պարբերությամբ սահմանված տեղեկատվությունը պարզելու շրջանակներում 
անհրաժեշտ է մասնավորապես ուշադրության արժանացնել՝ 

1) մուտքի դռան որակական կատեգորիային. 
2) պաստառների կամ պատերի առաստաղի ներկի թարմությանը. 
3) հատակի վիճակին, մասնավորապես՝ ծածկույթի տեսակին (մանրահատակ, 

փայտամած, լինոլեում, բետոն, հող և այլն), որակին, թարմությանը. 
4) եվրոպատուհանների առկայությանը. 
5) ընթացող կամ պատրաստվող շին-վերանորոգման աշխատանքներին 

(պատրաստվող աշխատանքների մասին կարող են վկայել նաև կացարանում կամ 
բակում շինանյութերի առկայությունը). 

6) առանձնատների դեպքում՝ նաև տանիքի վերանորոգվածության 
աստիճանին, տանիքի նյութին և թարմությանը, լուսամուտների ապակեպատման 
առկայությանը, բակի և շրջակայքի բարեկարգվածությանը. 

7) տնամերձ հողամասի մշակվածությանը: 
37. Դիտարկման միջոցով սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 8-րդ ենթակետի «ե» 

պարբերությամբ սահմանված տեղեկատվությունը պարզելու շրջանակներում 
անհրաժեշտ է մասնավորապես ուշադրության արժանացնել՝ 

1) կահույքի մաշվածության աստիճանին. 
2) բնակարանի պատերին գեղանկարների առկայությանը, ջահերի 

շքեղությանը, արժեքավոր գորգերի առկայությանն ու առատությանը, շքեղ, 
անտիկվար կահույքի առկայությանը.  

3) թանկարժեք կենցաղային տեխնիկայի (համակարգիչ, արբանյակային 
ալեհավաք, հեռուստառադիոտեխնիկա, երաժշտական կենտրոն և այլն) 
առկայությանը.  

4) սանհանգույցի ու խոհանոցի կենցաղային պայմաններին, դրանց 
վերանորոգվածության ու կահավորվածության աստիճանին, թանկարժեք նոր 
կենցաղային առարկաների (սառնարան, ջեռուցման կաթսա, ավտոմատ լվացքի 
մեքենա, խոհանոցային կոմբայն և այլ սարքավորումներ, թանկարժեք խոհանոցային 
կահույք և այլն) առկայությանը: 

38.  Դիտարկման միջոցով սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 14-րդ ենթակետով 
սահմանված տեղեկատվությունը պարզելու շրջանակներում անհրաժեշտ է 
մասնավորապես ուշադրության արժանացնել հագուստների որակին, թե ինչքանով են 
դրանք համապատասխանում տարվա եղանակին և/կամ կացարանում տիրող 
ջերմաստիճանին, դրանց մաշվածությանը, մաքրության աստիճանին: 

39.  Սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 11-րդ ենթակետի «բ» պարբերությամբ  
սահմանված տեղեկատվությունը պարզելու շրջանակներում անհրաժեշտ է 
մասնավորապես ուշադրության արժանացնել՝ 

 1) հաճախորդի առողջ կամ հիվանդագին, գունատ դեմք ունենալուն. 
 2) հաճախորդի լիքը կամ նիհար (հյուծված) տեսք ունենալուն. 
 3) հաճախորդի կողմից իր առողջական վիճակի մասին արտահայտված 

գանգատներին. 
 4) հաճախորդի մոտ վնասվածքների առկայությանը. 
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 5) հաճախորդի մոտ ինքնասպասարկման հմտությունների առկայությանը կամ 
դրա սահմանափակումը կամ բացակայությունը վկայող նշաններին. 

     6) հաճախորդի հաղորդակցվելու (խոսելու, տեսնելու և լսելու) 
դժվարություններին. 

     7) առանց սահմանափակումների հաղորդակցվելու համար անհրաժեշտ 
պարագաների (օրինակ` ակնոց, լսողական սարք և այլն) առկայությանը կամ 
բացակայությանը. 

     8) հաճախորդի կողմից օգտագործվող հաղորդակցության տեխնիկական 
միջոցների արդյունավետությանը. 

     9) որևէ գործով զբաղվելու ցանկության բացակայությանը, 
հետաքրքրության, նախասիրությունների ու եռանդի նվազման միտումներին. 

     10) ինքնասպանության մասին մտքերի արտահայտմանը. 
     11) սովորականից ավելի մոռացկոտ ու ցրված  լինելու նշաններին. 
     12) տանից դուրս գալուց մոլորվելու դեպքերին. 
     13) թվացյալ և անիրական ձայներ լսելու կամ պատկերներ տեսնելու 

դեպքերին. 
     14) վրդովվելու, անհանգստանալու պատճառներին, առիթներին: 
40. Սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 12)-րդ ենթակետով սահմանված 

տեղեկատվությունը պարզելու շրջանակներում անհրաժեշտ է մասնավորապես 
ուշադրության արժանացնել ընտանիքի անդամների փոխհարաբերությունների 
վիճակին, լարվածության, հանգիստ կամ նյարդային շարժուձևի առկայությանը, 
ագրեսիվ տրամադրություններին և վարքագծին:   

41. Դիտարկման միջոցով ընտանիքի վիճակի մասին ամբողջական պատկեր 
կազմելու նպատակով նրբանկատորեն անհրաժեշտ է լինել կացարանի բոլոր 
հարկերում և սենյակներում:  

42. Դիտարկման ընթացքում ճշտվում է նաև հաճախորդի տան բակում առկա 
օժանդակ շինությունների (ավտոտնակ, անասնագոմ, արհեստանոց, պահեստարան, 
հացատուն, խանութ, կրպակ և այլն) առկայությունը, դրանց չափերը, վիճակը 
(վերանորոգված, լավ կահավորված և այլն), արտադրական սարքավորումների 
առկայությունը, դրանց օգտագործելիությունը և այլ հանգամանքները, շարժական 
գույքի առկայությունը` ավտոմեքենա,  գյուղատնտեսական մեքենաներ կամ այլ 
արտադրական տեխնիկա, ինչի գոյության մասին կարող են հուշել նաև 
պահեստամասերի առկայությունը և այլն:  

43.  Տունայցի ժամանակ խորհուրդ չի տրվում կատարել լուսանկարում, 
նկարահանում կամ տեսագրում, քանի որ դրանք  հակասում են գաղտնիության 
պահպանման սկզբունքին, ինչպես նաև կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ  
սոցիալական աշխատողի ու հաճախորդի միջև վստահության  ձևավորմանը:  

 
V. ՏՈՒՆԱՅՑԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՓՈԼՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
44. Տունայցի ընթացքում ստացված տեղեկությունների ամփոփման ու 

վերջնական եզրակացության համար սոցիալական աշխատողի կողմից կազմվում է 
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ընտանիքի սոցիալական պատմությունը, ազատ տեքստով՝ զերծ մնալով 
չհիմնավորված ենթադրություններից և կարծիքներից, հիմնվելով բացառապես 
փաստական հանգամանքների վրա:  

45. Հաճախորդի սոցիալական վիճակի մասին տեղեկություններն 
ամբողջացնելու նպատակով սոցիալական աշխատողը (հանձնաժողովի անդամները) 
կարող է (կարող  են) զրուցել նաև հաճախորդի ազգականների, հարևանների, 
համայնքի այլ ներկայացուցիչների հետ, Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ 
հաճախորդի սոցիալական խնդիրների հետ առնչություններ ունեցող այլ պատկան 
մարմիններից (կազմակերպություններից) և այլն:   

46. Հաճախորդի մասին անհրաժեշտ տեղեկությունների ամբողջացումից հետո 
է  միայն հնարավոր ձեռնամուխ լինել նրա վիճակի գնահատմանը, որը ենթադրում է` 

1) հաճախորդի  հիմնախնդիրների ներկայացում իր` հաճախորդի 
տեսանկյունից. 

2) հաճախորդի իրական հիմնախնդիրների ներկայացում տունայցի միջոցով 
ձեռք բերված, ինչպես նաև այլ տեղեկությունների համադրման արդյունքում 
ստացված տվյալների հիման վրա` ընդգծելով հաճախորդի վիճակը բնութագրող 
տիպական փաստեր: 
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Հավելված N2 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի  

  «08» փետրվարի 2013 թ. N  22 – Ա/1 
 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. Սոցիալական դեպքի (այսուհետ նաև` դեպք) վարումն անձի սոցիալական 

կարիքների առկայության պայմաններում պլանավորման եղանակով այդ կարիքներին 
համարժեք անհրաժեշտ աջակցության (սոցիալական ծառայությունների) 
տրամադրումը կազմակերպելու և համակարգելու գործընթացն է, որում միավորվում 
են սոցիալական դեպք վարողի (այսուհետ` դեպք վարող) կազմակերպության և 
սոցիալական համագործակցության ցանցի անդամ այլ կազմակերպությունների և 
անհատների  կողմից տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները, այդ թվում՝ 
դրամական օգնությունները:  

2. Դեպքի վարումը հիմնականում ընդգրկում է կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված կամ այդպիսի իրավիճակում հայտնվելու վտանգի տակ գտնվող անձանց 
(այսուհետ` հաճախորդ), սոցիալական հոգածության ապահովման համար հնարավոր 
բոլոր միջոցառումների կազմակերպումը: 

3. Դեպքի վարման ընթացքում տրամադրված համալիր սոցիալական 
ծառայությունները հնարավորինս պետք է ներառեն հաճախորդի կարիքների ողջ 
բազմազանությունը և հաշվի առնեն այդ կարիքների փոփոխությունները ժամանակի 
ընթացքում: 

4. Դեպք վարողը`  
1) աջակցում է հաճախորդներին և նրանց մասին հոգ տանող անձանց, 

հաղթահարելու որոշակի ընթացակարգերի կամ սահմանափակ անձնական 
ռեսուրսների հետ կապված, այդ թվում՝ տնտեսական և մշակութային բնույթի 
խոչընդոտները, ինչպես նաև օգտվելու անհրաժեշտ սոցիալական 
ծառայություններից. 

2) հետևում է տարբեր մարմինների կողմից մատուցվող սոցիալական 
ծառայությունները պատշաճ, ժամանակին տրամադրելու գործընթացին. 

3) իրականացնում է դեպքի վարման հետ կապված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ և իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված այլ 
գործառույթներ: 

 
II. ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

5. Դեպքի վարման հիմնական փուլերն են. 
1) անհատական սոցիալական ծրագրի կազմում և համապատասխան 

համալիր սոցիալական ծառայությունների (դրանց փաթեթի) որոշում.  
2) անհատական սոցիալական ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

իրականացում և այլ կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող սոցիալական 
ծառայությունների ուղղորդում՝ հաճախորդին հասցեական և արդյունավետ 
աջակցության տրամադրման նպատակով.   
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3) անհատական սոցիալական ծրագրի կատարման մշտադիտարկում և 
գնահատում, անհատական սոցիալական ծրագրում համապատասխան 
փոփոխությունների կատարում` հաշվի առնելով հաճախորդի սոցիալական 
կարիքների փոփոխությունները և սոցիալական դեպքի վարման գործընթացում 
ներգրավված անձանց դիրքորոշումը. 

4) շարունակական վերահսկում` առնվազն 6 ամսվա ընթացքում, իրավիճակի 
փոփոխության գնահատում և տրամադրված սոցիալական ծառայությունների 
ազդեցության գնահատականի որոշում:   

 
III. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  

 
6. Դեպքի վարումը սկսվում է սոցիալական կարիքների գնահատման հիման 

վրա: 
7. Սոցիալական կարիքների գնահատումն իրենից ենթադրում է հաճախորդի 

uոցիալ-կենցաղային, uոցիալ-տնտեuական, ընտանեկան պայմանների, նյութական 
ապահովվածության վիճակի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տեղեկատվության հավաքագրում, օբյեկտիվ և 
մասնագիտական գնահատումների և համապատասխան անձանց (սոցիալական 
միկրոմիջավայր) սուբյեկտիվ գնահատականների (ընկալվող խնդիրների) համադրում: 
Սոցիալական կարիքների գնահատման ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունները 
չեն կարող օգտագործվել դրանց ձեռքբերման նպատակից զատ այլ նպատակներով, 
բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերի: 

8. Դեպք վարողը հաճախորդի խնդիրը գնահատում է որպես սոցիալական 
կարիք, երբ՝ 

1) հաճախորդն իր սոցիալական իրավունքների իրացման ժամանակ չունի 
անհրաժեշտ հմտություն և կարողություն ակնկալվող անհրաժեշտ գործառույթներն 
իրականացնելու համար, ընդ որում հաճախորդը և նրա սոցիալական կամ 
ինստիտուցիոնալ ցանցը (սոցիալական միկրոմիջավայրը) կարող են ընդունել կամ 
չընդունել սոցիալական կարիքի առկայությունը. 

2) սոցիալական կարիքը բացակայում է, սակայն առկա են բավարար հիմքեր 
ապագայում դրա առաջացման հավանականությունը կանխատեսելու համար. 

3) սոցիալական կարիքն առկա է, և հավանական է, որ ապագայում կարող են 
առաջանալ այլ` ավելի ծանր, սոցիալական կարիքներ. 

4) առկա է քրոնիկ սոցիալական խնդիր, որի հետ կապված խնդիրներն 
ապագայում կարող են առաջացնել այլ` ավելի ծանր, սոցիալական կարիքներ: 

9. Սոցիալական կարիքը գնահատելիս հաշվի են առնվում առանձին անձի կամ 
ընտանիքի սոցիալական խնդիրները, ինչպես նաև նրանց սոցիալական ռեսուրսները:  

10. Սոցիալական խնդիրները հիմնականում հետևյալն են.  
1) ֆինանսական խնդիրներ, նյութական անբավարարություն. 
2) բնակարանային պայմանների բարելավման (անօթևան, ժամանակավոր 

օթևանում բնակվող կամ գերբնակեցված կացարանի բնակիչ) խնդիր. 
3) բնակարանային` կենցաղային, սանիտարահիգիենիկ անբավարար 

պայմաններ. 
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4) խնամազրկություն (առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա կամ 
անբավարար մակարդակի խնամքի առկայություն). 

5) գործազրկություն. 
6) սոցիալական մեկուսացում. 
7) առողջական խնդիրներ (քրոնիկ և/կամ երկարատև և/կամ անբուժելի 

հիվանդություն կամ հաշմանդամություն). 
8) հոգեկան առողջության կամ մտավոր խնդիրներ. 
9) բռնություն ընտանիքում` կնոջ, երեխայի, հաշմանդամի, տարեցի կամ  այլ 

անդամների նկատմամբ. 
10) թմրամիջոցների օգտագործում և(կամ) ալկոհոլի չարաշահում. 
11) իրավական խնդիրներ. 
12) մշակութային և կրթական (այդ թվում՝ հատուկ կարիք ունեցող երեխաներ) 

խոցելիություն, խնդիրներ և բարդություններ, այդ թվում՝ նախադպրոցական 
հաստատություն կամ հանրակրթական դպրոց չհաճախող կամ անկանոն հաճախող 
երեխայի առկայություն. 

13) ինքնասպասարկման սահմանափակումներ կամ ինքնասպասարկման 
հմտությունների բացակայություն. 

14) կոնֆլիկտներ` ներընտանեկան, սոցիալական միկրոմիջավայրում:  
11. Դեպք վարողը լրացնում է ընտանիքի սոցիալական կարիքների 

գնահատման անձնագիրը հաճախորդի բնակության վայր տունայց կատարելու 
արդյունքում` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 123-Ա/1 
հրամանի N 5 հավելվածի:  

12. Դեպք վարողն առկա ռիսկերի, հաճախորդի կարիքների գնահատման և 
նրա իրավունքների իրացման վերահսկման գործընթացում կարող է մասնակից 
դարձնել հաճախորդի որոշակի խնդիրներին առնչվող համապատասխան 
մասնագետների, որոնց ընտրությունն իրականացվում է պատշաճ կերպով՝ ելնելով 
օբյեկտիվ անհրաժեշտությունից և հաճախորդի լավագույն շահերից: Գործընթացին 
մասնակից մասնագետի եզրակացությունն հիմք է ընդունվում սոցիալական կարիքի 
գնահատման և իրավունքների իրացման ժամանակ:   

13. Հաճախորդի սոցիալական կարիքների գնահատման հարցում (դեպքի 
վարման տեսանկյունից) գործում են հետևյալ սկզբունքները. 

1) սոցիալական կարիքի ներկայացումը հաճախորդի տեսանկյունից. 
2) սոցիալական կարիքի ներկայացումը դեպք վարողի տեսանկյունից. 
3) սոցիալական կարիքի ճանաչումն ինչպես դեպք վարողի, այնպես էլ  

սոցիալական համագործակցության ցանցի անդամների կողմից. 
4) սոցիալական կարիքի գնահատմանը հաճախորդի և վերջինիս սոցիալական 

միկրոմիջավայրի մասնակցությունը. 
5) խնդրի լուծման հարցում հաճախորդի և նրա սոցիալական միկրոմիջավայրի 

որոշակի դերակատարումը:  
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IV. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ  
 

14. Սոցիալական կարիքների գնահատման արդյունքում ընտրվում է (ընտրվում 
են) ընտանիքի այն անդամը (անդամները), որի (որոնց) համար կազմվում է 
անհատական սոցիալական ծրագիր` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 
N 123-Ա/1 հրամանի N 6 հավելվածի: 

15. Անհատական սոցիալական ծրագրի առաջին էջում գրառվում են դրա 
լրացման սկիզբը և ավարտը, լրացվում է ծրագրի փակման օրը, ամիսը, տարին, 
սոցիալական դեպք վարողի, հաճախորդի տվյալները և Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 123-Ա/1 հրամանի N 6 հավելվածով սահմանված այլ 
տեղեկություններ : 

16. Անհատական սոցիալական ծրագրում սոցիալական դեպք վարողը 
ներառում է իր նկատառումները հաճախորդի վարքագծի մասին, նկարագրում է 
հաճախորդի սոցիալական  պատմությունը, նրա հիմնական կարիքները դեպք 
վարողի տեսանկյունից: 

17. Անհատական սոցիալական ծրագրում նշվում են այն անձանց, 
ընտանիքների, կազմակերպությունների մասին տեղեկություններ, որոնք 
հաճախորդին տրամադրում են որոշակի աջակցություն:  

18. Անհատական սոցիալական ծրագրի նկարագրական մասն ավարտվում է 
գնահատված կարիքի մասին եզրակացությամբ և աջակցության թիրախների 
(արձագանքման ենթակա կարիքների) նախանշմամբ:  

19. Անհատական սոցիալական ծրագրի երկրորդ մասն իրենում ներառում է՝  
1) առաջարկվող միջոցառումները` ծրագրված միջամտությունները.  
2) անհատական սոցիալական ծրագրում ընդգրկվող` այլ 

կազմակերպությունների մասնագետների տվյալները.  
3) դեպքի վարման խմբային (բազմամասնագիտական) քննարկումների 

պլանավորումը` ամսաթիվ, վայր, մասնակիցներ, քննարկման արդյունքներ և այլն. 
4) միջոցառումների կատարողականը:  
20. Անհատական սոցիալական ծրագրի եզրափակիչ մասն ընդգրկում է 

անհատական սոցիալական ծրագրի փակման նկարագրությունը, արդյունքները և 
հիմքը: 

21. Անհատական սոցիալական ծրագիրը ստորագրվում է դեպք վարողի 
կողմից: 

22. Անհատական սոցիալական ծրագիրն այն գործիքն է, որը մատչելի է 
սոցիալական համագործակցության ցանցի բոլոր անդամներին` ինչպես ֆորմալ, 
այնպես էլ ոչ ֆորմալ:  

23. Սոցիալական համագործակցության ցանցի անդամները պահպանում են 
անհատական սոցիալական ծրագրում ընդգրկված՝ հաճախորդի անձնական և 
ընտանեկան կյանքին վերաբերող տեղեկատվության գաղտնիությունը:  

24. Անհատական սոցիալական ծրագրում պարունակվող տեղեկությունները չեն 
կարող օգտագործվել դրանց ձեռքբերման նպատակից զատ այլ նպատակներով և 
դրանք չի թույլատրվում հայտնել տվյալ սոցիալական դեպքի հետ առնչություն 
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չունեցող այլ անձանց, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի: 

 
V. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ, 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  
 

25. Անհատական սոցիալական ծրագրերի կատարման վերահսկումը 
կազմակերպում է դեպք վարողի կազմակերպության ղեկավարը` իր կողմից 
ստեղծված առնվազն 3 աշխատողից բաղկացած հանձնաժողովի միջոցով կամ դեպք 
վարողի անմիջական ղեկավարը, հետևյալ ուղղություններով. 

1) հաստատված միջոցառումների իրականացման ժամկետների 
մշտադիտարկում.  

2) նյութական և մարդկային ռեսուրսների օգտագործման մշտադիտարկում` 
առկա ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում մինչև անհատական սոցիալական 
ծրագրի ավարտը դրանց սպառումից (վատնումից) խուսափելու նպատակով. 

3) սոցիալական համագործակցության ցանցի անդամ կազմակերպությունների  
ներկայացուցիչների հետ պարբերական հանդիպումներ և շփումներ` իրականացվող 
աշխատանքներից այդ կազմակերպությունների (նրանց ներկայացուցիչների) 
բավարարվածության մակարդակը պարզելու նպատակով՝ կարևորելով անհատական 
սոցիալական ծրագրերում նրանց ունեցած դերակատարումը և մասնակցությունը, 
ինչպես նաև հետագա համագործակցությունից հրաժարվելու ռիսկը նվազագույնի 
հասցնելու համար:   

26. Անհատական սոցիալական ծրագրի մշտադիտարկումը կատարում է դեպք 
վարողը:  

27. Արդյունքների գնահատումն ի հայտ է բերում հաճախորդի սոցիալական 
կարիքների կայունությունը, փոփոխությունները, դրանց աճի և նվազման միտումները:  

28. Արդյունքները կարող են փոփոխվել անհատական սոցիալական ծրագրի 
իրականացման ընթացքում: Անհատական սոցիալական ծրագրում իրականացվող 
բոլոր փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունները տրամադրվում են 
սոցիալական համագործակցության ցանցի` անհատական սոցիալական ծրագրին 
մասնակցող մասնագետներին: 

29. Անհատական սոցիալական ծրագրի արդյունքները կարող են լինել 
օբյեկտիվ` չափելի (քանակական), և սուբյեկտիվ: 

30. Օբյեկտիվ արդյունավետությունը գնահատվում է մի շարք 
ստանդարտացված ցուցանիշներով և չափանիշային ուղենիշներով: 

31. Սուբյեկտիվ արդյունավետությունը (ընկալվող որակը) գնահատվում է 
անհատական սոցիալական ծրագրի դերակատարների (մասնակիցների) կողմից` 
ելնելով իրենց տեսակետներից, անձնական նպատակներից և 
նախապատվություններից`  

1) դեպք վարողի կողմից. 
2) ներգրավված մասնագետների կողմից (սեփական արդյունավետության 

գնահատում). 
3) հաճախորդի կողմից. 
4) հաճախորդի սոցիալական միկրոմիջավայրի կողմից: 
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32. Արդյունքների գնահատումը հնարավոր է դիտարկել մասնավորապես 
հետևյալ շրջանակներում. 

1) հաճախորդի սոցիալական կարիքների և կարողությունների փոփոխություն. 
2) արդյո՞ք հաճախորդը ձեռք է բերել որոշակի նոր սոցիալական 

հմտություններ և գիտելիքներ, որո՞նք են դրանք և ինչպե՞ս կարող են օգտակար լինել. 
3) հաճախորդի` առկա հանգամանքներին և երևույթներին մոտեցումների 

փոփոխությունը` արդյո՞ք նա փոխել է իր հայացքները կյանքի, իր սոցիալական 
հարաբերությունների, միջավայրի վերաբերյալ, որո՞նք են դրանք, ինչպե՞ս են 
դրսևորվում և արդյո՞ք այդ փոփոխությունները կարող են նպաստել նրա սոցիալական 
կարիքների բավարարմանը. 

4) հաճախորդի վարքագծի փոփոխություն` արդյո՞ք նա կամ իր ընտանիքը 
բարելավել է իր սոցիալական և մասնավոր վարքագիծը, մասնավորապես վարքագծի 
խնդրահարույց և ախտանիշային տարրերը, կատարված փոփոխությունների բնույթը.  

5) հաճախորդի կենսամակարդակի փոփոխություն` արդյո՞ք նա բարելավել է 
իր կենսաոճը, արդյո՞ք նրա ոչ ֆորմալ սոցիալական ցանցն ավելի լայն է, քան մինչև 
սոցիալական միջամտությունը:  

33. Անհատական սոցիալական ծրագրի գնահատման լրացուցիչ չափորոշիչներ 
են`  

1) անհատական սոցիալական ծրագրի իրականացման գործընթացների 
ֆիզիկական և գործառնական մատչելիությունը (հեշտությամբ հասանելի լինելը) 
դերակատարների (ներգրավված մասնագետներ, հաճախորդներ և այլ շահագրգիռ 
անձինք)  համար. 

2) տեղեկատվության ճիշտ տարածումը և որոշումների կայացումը 
(ներգրավված մասնագետների, հաճախորդների և այլ շահագրգիռ անձանց համար).  

3) մասնագիտացված ձևակերպումներից (տերմիններից) հնարավորինս 
խուսափումը.  

4) անհատական սոցիալական ծրագրում հաճախորդների մշակութային 
նախապատվությունները և բարոյական պարտականությունները հաշվի առնելու 
հանգամանքը.  

5) անհատական սոցիալական ծրագրի իրականացումը նախատեսել է 
գործիքներ համապատասխան մասնագետների և հաճախորդների միջև 
հաղորդակցումը բարելավելու համար` խթանելով վստահության վրա հիմնված 
հարաբերությունների ձևավորումը. 

6) անհատական սոցիալական ծրագիրն իրականացվել է առանց ժամանակի 
անհարկի ձգձգումների և կորստի. 

7) անհատական սոցիալական ծրագրի իրագործումը տուժել է 
ժամանակավրեպ լինելու պատճառով:  

34. Մշտադիտարկման և գնահատման գործընթացներում պետք է ներգրավված 
լինեն անհատական սոցիալական ծրագրում ընդգրկված բոլոր սուբյեկտները (այդ 
թվում և հաճախորդները): 

35. Սոցիալական դեպքը փակվում է հաճախորդի սոցիալական կարիքների 
էական բարելավման դեպքում: 
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VI. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄՈՒՄ  
 

36. Դեպքի վարումը սկսելու պահից դեպք վարողը կազմում է առանձին 
սոցիալական գործ՝ ժամանակագրական կարգով դրանում ներառելով տվյալ 
սոցիալական գործին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը, տեղեկությունները և նյութերը: 

37. Սոցիալական գործում, ի թիվս այլ փաստաթղթերի և նյութերի, ներառվում 
են՝  

1) դեպքի վարման համար հիմք հանդիսացող համապատասխան  դիմումը 
(բողոքը) կամ դրանց պատճենները,  

2) ընտանիքի սոցիալական կարիքների գնահատման անձնագիրը,  
3) անհատական սոցիալական ծրագիրը: 
38. Դեպք վարողը վարում է սոցիալական գործերի (սոցիալական դեպքերի) 

հաշվառման գրանցամատյան՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

39. Դեպք վարողը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ ապահովելու 
սոցիալական գործում առկա բոլոր փաստաթղթերի և տեղեկատվության 
պաշտպանվածությունը պատահական կորստից, դրանք անօրինական 
օգտագործելուց:   

40. Չի թույլատրվում սոցիալական գործում առկա տեղեկությունները 
զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ այլ կերպ հրապարակելը կամ 
տարածելը, երրորդ անձին կամ անձանց հայտնի դարձնելը, երրորդ անձանց նման 
տեղեկություններ հայթայթելու հնարավորություն ուղղակի կամ անուղղակի ընձեռելը, 
այն է՝ թույլատրելը, չխոչընդոտելը, կամ նման տեղեկությունների պահպանման 
կարգի խախտման հետևանքով այն հնարավոր դարձնելը, բացառությամբ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:   
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Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
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ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ  ՀԱՄԱԼԻՐ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ  
 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշման N1 հավելվածի 12-րդ կետի դ) 
ենթակետը, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 
թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի համաձայն 
իրականացվող` ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 
փորձնական ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունից և 
հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 
հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի 2-րդ կետի 3-րդ 
ենթակետով սահմանված պահանջը,  

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ 

1. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 
ծրագրի շրջանակներում հաստատել համալիր սոցիալական ծառայությունների 
տարածքային կենտրոնի սոցիալական աշխատողի (սոցիալական դեպք վարողի) 
պաշտոնի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ, 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային 
խմբի ղեկավար Ա. Պետրոսյանին՝ ապահովել սույն հրամանի իրավակիրարկումն 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
շրջանակներում: 

Ա.ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Հավելված 
                                             ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  

հարցերի նախարարի  
«13» մարտի 2013 թ.  
N 36 – Ա/1 հրամանի    

 
Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 

 
ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՔ ՎԱՐՈՂԻ)  
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների 

(այսուհետ նաև՝ ՀՍԾՏԿ) քաղաքացիական կամ համայնքային ծառայող հանդիսացող 
սոցիալական աշխատողի (սոցիալական դեպք վարողի) պաշտոնն ընդգրկված է 
համապատասխանաբար քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների 
խմբի երրորդ ենթախմբում և համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների 
խմբի երկրորդ ենթախմբում։   

2. ՀՍԾՏԿ-ի սոցիալական աշխատողին (սոցիալական դեպք վարողին), 
այսուհետ՝ Սոցիալական աշխատող, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-
թյամբ սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է.  

1) Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետարանի (այսուհետ՝ 
մարզպետարան) աշխատակազմի uոցիալական ծառայությունների տարածքային 
գործակալության աշխատողին՝ մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարը, 

2) համայնքների՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատա-
կազմերի առանձնացված uտորաբաժանումներ հանդիսացող սոցիալական ծառայու-
թյունների տարածքային բաժնի աշխատողին՝ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի 
քարտուղարը:  

 
II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
3. Սոցիալական աշխատողն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է 

սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի ղեկավարին, իսկ 
ՀՍԾՏԿ-ում տեղակայված սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 
համապատասխան ստորաբաժանումների միասնական շահերից բխող 
աշխատանքների և գործառույթների իրականացման մասով՝ նաև ՀՍԾՏԿ-ի 
համակարգողին: 

4. Սոցիալական աշխատողն իրեն անմիջականորեն ենթակա աշխատողներ 
չունի: 

5. Սոցիալական աշխատողի բացակայության դեպքում, պաշտոնի սույն 
անձնագրով և աշխատանքային պայմանագրով (և/կամ աշխատանքի ընդունման 
մասին իրավական ակտով) Սոցիալական աշխատողի կողմից իրականացման 
ենթակա գործառույթները կատարում է ՀՍԾՏԿ-ի մեկ այլ` Սոցիալական աշխատող: 
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ՀՍԾՏԿ-ի միասնական ընդունարանի աշխատողի և/կամ խորհրդատուի 
բացակայության դեպքում, Սոցիալական աշխատողը ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի 
հանձնարարությամբ (հայեցողությամբ), ժամանակավորապես փոխարինում է 
ՀՍԾՏԿ-ի միասնական ընդունարանի աշխատողին և/կամ խորհրդատուին 
(կատարում է վերջիններիս կողմից իրականացման ենթակա գործառույթները) : 

6. Սոցիալական աշխատողը` 
1) ՀՍԾՏԿ-ի աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման, ղեկավարման 

և վերահսկման լիազորություններ չունի, 
2) սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի 

ղեկավարի և/կամ  ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի հանձնարարությամբ կազմակերպում և 
համակարգում է ՀՍԾՏԿ-ի այլ Սոցիալական աշխատողների աշխատանքները,   

3) կատարում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, պաշտոնի 
սույն անձնագրով և աշխատանքային պայմանագրով (և/կամ աշխատանքի 
ընդունման մասին իրավական ակտով) իրեն վերապահված գործառույթները, ինչպես 
նաև ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի հանձնարարականները, 

4) օժանդակում է ՀՍԾՏԿ-ի այլ Սոցիալական աշխատողների աշխատանքային 
պարտականությունների կատարմանը, մասնակցում է ՀՍԾՏԿ-ի Սոցիալական 
աշխատողների աշխատանքների ծրագրմանը,   

5) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով, պաշտոնի սույն անձնագրով, աշխատանքային 
պայմանագրով (և/կամ աշխատանքի ընդունման մասին իրավական ակտով) 
սահմանված պահանջների, իրեն ամրագրված պարտականությունների չկատարման 
կամ ոչ պատշաճ կատարման, իրեն  վերապահված լիազորությունների չիրականաց-
ման կամ ոչ պատշաճ իրականացման կամ վերազանցման, սոցիալական ծառայու-
թյուններ տրամադրող տարածքային մարմնի ղեկավարի և/կամ ՀՍԾՏԿ-ի համա-
կարգողի հանձնարարականների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:  

 
III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7. Սոցիալական աշխատողը՝  
1) որոշումներ է կայացնում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, 

պաշտոնի սույն անձնագրով և աշխատանքային պայմանագրով (և/կամ աշխատանքի 
ընդունման մասին իրավական ակտով) իրեն վերապահված գործառույթների 
իրականացման շրջանակներում,    

2) իր լիազորությունների շրջանակներում, սոցիալական ծառայություններ 
տրամադրող տարածքային մարմնի ղեկավարի և/կամ ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի 
հանձնարարությամբ լուծում է հիմնախնդիրներ,  

3) մասնակցում է ՀՍԾՏԿ-ի աշխատանքներից, գործառույթներից բխող 
հիմնախնդիրների լուծման և որոշումների ընդունման աշխատանքներին։   

 
IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8. Սոցիալական աշխատողը՝ 
1) ՀՍԾՏԿ-ում շփվում է ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի, ՀՍԾՏԿ-ի այլ աշխատողների 

հետ, իսկ իրեն վերապահված գործառույթների իրականացման շրջանակներում՝ նաև 
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սոցիալական ծառայություններ ստանալու նպատակով ՀՍԾՏԿ այցելած (դիմած) 
անձանց հետ և հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ իր լիազորությունների 
շրջանակներում, 

2) ՀՍԾՏԿ-ից դուրս շփվում է սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 
տարածքային մարմնի ղեկավարի և/կամ ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի հանձնարա-
րությամբ, ինչպես նաև իր աշխատանքային պարտականությունների և գործառույթ-
ների իրականացման նպատակով (դրանց հետ կապված) և, որպես ՀՍԾՏԿ-ի 
ներկայացուցիչ հանդես է գալիս իր լիազորությունների շրջանակներում և/կամ 
ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի հանձնարարությամբ: 

 
V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 
9. Սոցիալական աշխատողը մասնակցում է ՀՍԾՏԿ-ի առջև դրված 

գործառույթներից բխող մասնագիտական նշանակության խնդիրների 
բացահայտմանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց 
ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին:   

 
VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10. Սոցիալական աշխատողը`  
1) ունի «սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ բարձրագույն 

կրթություն կամ այլ մաuնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն և ավարտել է 
սոցիալական աշխատանքի մաuնագիտության գծով հատուկ ուuուցման 
դասընթացները, ունի uոցիալական ոլորտի աշխատանքի առնվազն մեկ տարվա 
փորձ: 

2) ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, uոցիալական 
աջակցության, աշխատանքի, բնակչության զբաղվածության, կենսաթոշակային 
համակարգի, հաշմանդամների, տարեցների, ընտանիքի, կանանց, երեխաների 
uոցիալական պաշտպանության ոլորտներն ու համայնքային, քաղաքացիական 
ծառայությունների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման, 
վարչական վարույթների և վարչարարության իրականացման, անհատական 
տվյալների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմատիվ իրավական 
ակտերի և իր լիազորությունների պատշաճ իրականացման համար անհրաժեշտ այլ 
իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն և տիրապետում է սոցիալական 
աշխատողի էթիկայի (վարքագծի) կանոններին,  

3) ունի տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 
ունակություն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում տիրապետում է անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական 
հմտությունների և ունակությունների, 

4) տիրապետում է սույն պաշտոնի անձնագրով և աշխատանքային 
պայմանագրով (և/կամ աշխատանքի ընդունման մասին իրավական ակտով) 
նախատեսված գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ հմտությունների 
և ունակությունների (ցանկ N1), անհրաժեշտ տեղեկատվությանը, 

5) ունի համակարգչով, ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով 
աշխատելու ունակություն, տիրապետում է ՀՍԾՏԿ-ում կիրառվող էլեկտրոնային 
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փաuտաթղթաշրջանառության համակարգով, սոցիալական պաշտպանության ոլորտի 
տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակությունն 
ապահովող ծրագրերով և իր գործառույթների պատշաճ իրականացման համար 
անհրաժեշտ համակարգչային այլ ծրագրերով աշխատելու հմտություններին, 

6) բավարար տիրապետում է (կարդում է և կարող է բացատրվել) առնվազն մեկ 
օտար լեզվի: 

11. Քաղաքացիական կամ համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող 
Սոցիալական աշխատողը, սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետով սահմանված 
պայմաններից զատ, պետք է համապատասխանաբար բավարարի նաև 
աշխատանքային uտաժի և փորձի առնվազն հետևյալ չափանիշներին. 

1) քաղաքացիական ծառայության դեպքում` քաղաքացիական ծառայության 
առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա 
uտաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության uտաժ և 
քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դաuի առաջատար ծառայողի դաuային 
աuտիճան, կամ վերջին չորu տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, 
բացառությամբ Հայաuտանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների 
տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, oգնականների և 
ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու 
տարվա աշխատանքային uտաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի 
առնվազն երեք տարվա աշխատանքային uտաժ կամ գիտական աuտիճան և 
առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ, կամ վերջին 
տաuը տարվա ընթացքում  առնվազն հինգ տարվա մաuնագիտական 
աշխատանքային uտաժ, կամ մինչեւ 2015 թվականի հունվարի 1-ը պետական 
կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային uտաժ. 

2) համայնքային ծառայության դեպքում` համայնքային կամ քաղաքացիական 
ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա uտաժ կամ վերջին երեք 
տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական 
պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին հինգ 
տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության 
առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական 
աշխատանքային uտաժ կամ մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային 
ծառայության, պետական կամ համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ 
տարվա աշխատանքային uտաժ։ 

 
VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

12. Սոցիալական աշխատողը` 
1) դիմումների, փաստաթղթերի, տեղեկությունների, տեղեկատվական 

համապատասխան բազաների ուսումնասիրության, տնային այցելությունների, 
մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցների, ստացված ահազանգերի և 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներով 
հայտնաբերում և հաշվառում է ՀՍԾՏԿ-ի սպասարկման տարածքում բնակվող այն 
անձանց, որոնք ինքնուրույն չեն կարող հաղթահարել իրենց բնականոն 
կենսագործունեությունը խանգարող այնպիսի օբյեկտիվ իրավիճակը, որն առաջացել 
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է կամ կարող է առաջանալ սույն կետում նշված գործոններից (պայմաններից) որևէ 
մեկի կամ դրանցից մի քանիսի պատճառով, այն է ՝  

ա. հաշմանդամությունը,  
բ. տարիքի հետ կապված ինքնաuպաuարկման ունակությունների կորուuտը,  
գ. հիվանդությունը,  
դ. առանց ծնողական խնամքի մնալը,  
ե. աղքատությունը, 
զ. սոցիալապես անապահով վիճակը,  
է. երկարատև գործազրկությունը, 
ը. ընտանիքում կոնֆլիկտները և/կամ դաժան վերաբերմունքը,  
թ. բռնության ենթարկվելը (անձի ֆիզիկական և/կամ հոգեկան և/կամ սեռական 

անձեռնմխելիության դեմ ուղղված արարքը կամ դրա uպառնալիքը),  
ժ. թրաֆիկինգը, 
ժա. անoգնականությունը և/կամ միայնակությունը և/կամ սոցիալական 

մեկուսացումը,  
ժբ. դժբախտ պատահարը կամ արտակարգ իրավիճակներում հայտնվելը,  
ժգ. ազատազրկման վայրերից վերադառնալը,  
2) ուսումնասիրում է սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված անձանց և սոցիալական 

ծառայություններ ստանալու նպատակով ՀՍԾՏԿ դիմաց այլ անձանց (այսուհետ նաև՝ 
հաճախորդ) ընտանեկան, uոցիալ-կենցաղային ու uոցիալ-տնտեuական պայմանները, 
նյութական ապահովվածության վիճակը, գնահատում է հաճախորդի և հաճախորդի 
ընտանիքի հիմնական պահանջմունքները, սոցիալական կարիքները,  

3) հայտնաբերում և վերլուծում է հաճախորդի և հաճախորդի ընտանիքի 
սոցիալական կարիքների բավարարմանը խոչընդոտող գործոնները, 

4) ստուգում է ներկայացված փաստաթղթերում ներառված տվյալների 
նույնականությունը և համապատասխանությունը տվյալ հաճախորդի (և/կամ 
հաճախորդի ընտանիքի) մասին տեղեկատվական բազաներում առկա տվյալների 
հետ,   

5) ձեռնարկում է անհրաժեշտ և բավարար միջոցներ հաճախորդին հասցեական 
և արդյունավետ աջակցության տրամադրման նպատակով,  

6) հաճախորդի ընտանեկան, uոցիալ-կենցաղային ու uոցիալ-տնտեuական 
պայմանների, նյութական ապահովվածության վիճակի ուսումնասիրության, 
հաճախորդի և հաճախորդի ընտանիքի սոցիալական կարիքների գնահատման, 
դրանց առաջնահերթության որոշման հիման վրա կազմում և վարում է ընտանիքի 
սոցիալական կարիքների գնահատման անձնագիրը, 

7) կազմում է սոցիալական գործ, իրականացնում է հաճախորդի սոցիալական 
դեպքի վարումը, այդ թվում՝ 

ա. կազմում է հաճախորդի և/կամ հաճախորդի ընտանիքի անդամների 
անհատական սոցիալական ծրագիրը, համակարգում է այն միջոցառումների ցանկը և 
դրանց կատարման ժամկետները, որոնք նախատեսված է իրականացնել այդ ծրագրի 
շրջանակներում՝ հաճախորդի և/կամ հաճախորդի ընտանիքի հիմնական 
պահանջմունքների, սոցիալական կարիքների բավարարման նպատակով, 
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բ. սոցիալական դեպքի հետ կապված՝ շահագրգիռ անձանց և 
կազմակերպությունների հետ իրականացնում է քննարկումներ, այդ թվում՝ 
հաճախորդի (և/կամ հաճախորդի ընտանիքի անդամի) մասնակցությամբ,  

գ. հաճախորդի և/կամ հաճախորդի ընտանիքի անդամների հետ պարբերական 
հանդիպումների, տնային այցելությունների, փաստաթղթերի ուսումնասիրության և 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներով 
իրականացնում է սոցիալական դեպքի մշտադիտարկում, արձանագրում է 
հաճախորդի և/կամ հաճախորդի ընտանիքի անդամների սոցիալական կարիքների 
փոփոխությունները, դրանց նվազման կամ աճի միտումները, 

դ. իր լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկում է անհրաժեշտ և 
բավարար միջոցառումներ հաճախորդին և/կամ վերջինիս ընտանիքին տրամադրվող 
(տրամադրվելիք) սոցիալական ծառայության համարժեքությունը համապատաս-
խանաբար հաճախորդի և/կամ վերջինիս ընտանիքի սոցիալական կարիքներին 
ապահովելու համար,   

ե. վերհանում, բացահայտում, հետազոտում և իր լիազորությունների 
շրջանակներում կիրառում է այն բոլոր հնարավոր ռեսուրսները, որոնք կարող են 
ուղղորդվել հաճախորդի (և/կամ վերջինիս ընտանիքի) սոցիալական կարիքները 
հոգալուն, քարտեզագրում է այն մարմիններին և կազմակերպություններին, որոնք 
կոնկրետ սոցիալական դեպքի հետ կապված, կարող են (և/կամ պարտավոր են) 
տրամադրել հասցեական և արդյունավետ աջակցության հաճախորդներին և/կամ 
նրանց ընտանիքներին, 

8) համապատասխան պաշտոնատար անձին եզրակացություն (կարծիք) է 
տալիս հաճախորդին սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող 
նպատակային համապատասխան պետական ծրագրում ընդգրկելու 
անհրաժեշտության (նպատակահարմարության) մասին,  

9) կազմում և վարում է սոցիալական գործերի (սոցիալական դեպքերի) 
հաշվառման գրանցամատյան,  

10) գնահատում է սոցիալական դեպքի վարման արդյունքները, այդ թվում՝ 
ընտանիքի սոցիալական կարիքների գնահատման անձնագրում, անհատական 
սոցիալական ծրագրում նախանշված խնդիրների լուծման և նպատակների 
իրականացման արդյունքները ,  

11) իր անմիջական վերադասին անհապաղ տեղեկացնում է հաճախորդի 
կյանքին, առողջությանը, հոգեկան և/կամ սեռական անձեռնմխելիությանը 
սպառնացող վտանգի և այլ հրատապ միջամտություն պահանջող աջակցության 
տրամադրման անհրաժեշտության մասին և իր լիազորությունների շրջանակներում 
ձեռնարկում է բավարար և անհրաժեշտ միջոցառումներ համապատասխան 
աջակցության տրամադրման նպատակով, 

12) հաճախորդներին տեղեկացնում է նրանց սոցիալական իրավունքների, 
դրանց իրացման պայմանների, կարգի, տվյալ սոցիալական խնդիրը (խնդիրները) 
լուծելու, հաճախորդի և հաճախորդի ընտանիքի հիմնական պահանջմունքները և 
սոցիալական կարիքները հոգալու իրավաչափ եղանակների, տրամադրվելիք 
սոցիալական ծառայության կամ սոցիալական ծառայությունների ամբողջական 
նկարագրի մասին, 
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13) հաճախորդներին տեղեկացնում է սոցիալական աջակցություն ստանալու 
իրավունք ունեցող անձանց շրջանակի և սոցիալական ծառայությունների հիմնական 
տեսակների, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող 
համապատասխան պետական ծրագրերի նկարագրի և դրանցում  ընդգրկվելու 
համար անհրաժեշտ նախապայմանների մասին, մատնանշում է դրանց համար 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը և ներկայացման ժամկետները, 

14) օգնում է հաճախորդներին հայտնաբերելու և oգտագործելու դժվարու-
թյունները հաղթահարելու, հիմնական պահանջմունքները և կարիքները 
բավարարելու կարողությունները, կատարելագործելու առկա uոցիալական 
ունակությունները, հմտությունները և ձեռք բերելու նորերը, ապահովում է 
հաճախորդի (հաճախորդի ընտանիքի) ներգրավվածությունը և ակտիվ 
մասնակցությունը հաճախորդի (հաճախորդի ընտանիքի) սոցիալական խնդիրների 
լուծման գործընթացին,  

15) իր լիազորությունների շրջանակներում համագործակցում է պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան ստորաբաժանում-
ների, սոցիալական ծառայություններ տրամադրող պետական և ոչ պետական 
կազմակերպությունների հետ՝ հաճախորդների և նրանց ընտանիքների հիմնական 
պահանջմունքների և կարիքների բավարարման, հաճախորդներին և/կամ նրանց 
ընտանիքներին հասցեական և արդյունավետ  աջակցության տրամադրման նպատա-
կով, իր լիազորությունների շրջանակներում ներկայացնում է միջնորդություններ՝ 
դրանց բավարարման ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնելու 
համար,   

16) սոցիալական դեպքի վարման հետ կապված՝ նախապատրաստում է 
պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, պետական 
և ոչ պետական կազմակերպություններին, հիմնարկներին հասցեագրման ենթակա 
գրությունները, հարցումները,    

17) մասնակցում է ՀՍԾՏԿ-ի սպասարկման տարածքում հնարավոր 
սոցիալական ռիսկերի կանխարգելման, նվազեցման և վերացման ծրագրերի 
իրականացման աշխատանքներին,  

18) հաճախորդից և հաճախորդի ընտանիքի անդամներից պահանջում է 
տրամադրել միայն այնպիսի տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են սոցիալական 
աջակցության տրամադրման և իր գործառույթների և լիազորությունների պատշաճ 
իրականացման համար, 

19) իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է անհրաժեշտ և 
բավարար միջոցառումներ հաճախորդի և/կամ վերջինիս ընտանիքի սոցիալական 
իրավունքների իրականացումն ապահովելու նպատակով, հաճախորդների համար 
ապահովում է uոցիալական աջակցության տրամադրման հավաuար հնարա-
վորություններ, 

20) իր անմիջական վերադասին ներկայացնում է առաջարկություններ uոցիա-
լական աջակցության ծրագրերի ձևավորման և դրանց կատարելագործման 
վերաբերյալ,  

21) պահպանում է հաճախորդների, նրանց ընտանիքների և ընտանիքի 
անդամի մասին ունեցած  տեղեկատվության գաղտնիությունը,  
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22) իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև իր անմիջական 
ղեկավարի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, 
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցումներ և այլ գրություններ, 

23) մասնակցում է ՀՍԾՏԿ-ի աշխատանքներից, գործառույթներից և 
հիմնախնդիրներից բխող նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, 
այլ փաստաթղթերի նախապատրաստման և մշակման աշխատանքներին, 

24) իր անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է 
Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և այլ 
կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ 
հանդիպումներին, խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, 
ներկայացնում է առաջարկություններ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ և այլն,  

25) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, 
պաշտոնի սույն անձնագրով և աշխատանքային պայմանագրով (և/կամ աշխատանքի 
ընդունման մասին իրավական ակտով) իրեն վերապահված այլ լիազորություններ, 

26) իր կողմից իրականացման ենթակա գործառույթների հետ կապված` 
կատարում է իր անմիջական ղեկավարի տված այլ հանձնարարությունները: 

13. Սոցիալական աշխատողն ունի Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ և պարտականություններ: 

 
VIII. ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

14. Քաղաքացիական կամ  համայնքային ծառայող հանդիսացող Սոցիալական 
աշխատողի համապատասխան դասային աստիճանը շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:   
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ՑԱՆԿ N 1 
 

ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
 

h/
հ 

Անհրաժեշտ 
հմտություն-

ների և 
ունակություն-
ների տեսակը 

Հմտությունների և ունակությունների բնութագիրը 

միջանձնային բնականոն հարաբերությունների հաստատում 
հանդուրժողականություն 
բնականոն շփում և հաղորդակցություն տարբեր տարիքային 
խմբերի և սոցիալական դիրք ունեցող անձանց հետ 
բարյացակամություն, քաղաքավարություն 
պարտաճանաչություն, պատասխանատվություն 
առողջ դատողություն 
սթրեսի կառավարում 
աշխատասիրություն 

1. Անձնական 

բարեխղճություն 
թիմային աշխատանք 
հաղորդակցություն 
ուշադրություն, ճշգրտություն 
վերլուծական մտածողություն, տրամաբանություն 
տեղեկատվական հոսքերի հետ աշխատանք 
տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծում և կառավարում 
աշխատանքային պլանի մշակում 
արդյունքների ապահովում 
հաշվետվողականություն, հաշվետվությունների մշակում և 
ներկայացում 
գրավոր և բանավոր խոսքի տրամաբանական կառուցում, ելույթներ 
սոցիալական աշխատանքի էթիկա 
սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանություն 
նպատակների սահմանում, առաջնայինի և երկրորդականի 
տարբերակում  
պրոբլեմների վերլուծություն, գնահատում  
խնդիրների լուծում 
նիստերի և խորհրդակցությունների կազմակերպում և վարում  
որոշումների նախապատրաստում, կայացում 
ծրագրերի մշակում և կառավարում 
բանակցությունների վարում  
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, համակարգչով աշխատանք 

2. Գործնական 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ժամանակի կառավարում 
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Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 
  26 մարտի 2013 թ.                                                                  N  45 – Ա/1 
 

 
ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշման N1 հավելվածի 12-րդ կետի դ) 
ենթակետը, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 
թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի համաձայն 
իրականացվող` ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 
փորձնական ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունից`  

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ 

1. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 
ծրագրի շրջանակներում հաստատել` 

1) գործատուների հետ համագործակցության ուղեցույցը` համաձայն հավելված 1-ի, 
2) գործատուների գրանցամատյանի ձևաչափը` համաձայն հավելված 2-ի: 
2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության աշխատակազմի <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> 
գործակալության (այսուհետ` գործակալություն) պետին` 

սույն հրամանը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5-օրյա ժամկետում հաստատել 
գործատուների հետ համագործակցության համար պատասխանատու` 
գործակալության մարզային և տարածքային կենտրոնների մասնագետների ցանկը, 
այն նախապես համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարի հետ: 

3. <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ տնօրենին` 
համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների համար 

ապահովել <<Գործ>> տեղեկատվական համակարգում գործատուների 
գրանցամատյանի ձևավորման, ինքնաշխատ եղանակով վարման և 
հաշվետվություններ արտածելու հնարավորություն` սույն հրամանի հավելված 2-ով 
սահմանված ձևաչափի շրջանակներում: 

4. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ, 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային 
խմբի ղեկավար Ա. Պետրոսյանին՝ 

ապահովել սույն հրամանի իրավակիրարկումն ինտեգրված սոցիալական 
ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի շրջանակներում: 

Ա.ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Հավելված 1  
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  

հարցերի նախարարի  
2013 թվականի մարտի 26-ի  N 45-Ա/1  հրամանի 

 
 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1. Սույն ուղեցույցով սահմանվում են համալիր սոցիալական ծառայությունների 
տարածքային կենտրոնի (այսուհետ` ՀՍԾՏԿ) կողմից գործատուների հետ 
համագործակցության նպատակը, սկզբունքները, կազմակերպման և իրականացման 
քայլերը, մեթոդներն ու ընթացակարգերը, գործատուների հետ համագործակցության 
ընթացքում անհրաժեշտ տեղեկությունների տրամադրման, ստացման և գրանցման 
եղանակներն ու ձևերը, կարգավորվում են գործատուների հետ 
համագործակցությանն առնչվող այլ հարաբերություններ: 

 2. Սույն ուղեցույցի իմաստով գործատուների հետ համագործակցությունը 
նախատեսում է զբաղվածության պետական կարգավորման շրջանակներում 
գործատուների հետ ՀՍԾՏԿ-ի գործընկերային, փոխշահավետ և մշտական 
հարաբերությունների ու կապի հաստատում, հետևողական ընդլայնում, խորացում, 
գործատուների հետադարձ կապի ապահովում և այդ հենքի վրա բնակչության 
զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրերի 
նպատակայնության և արդյունավետության թիրախավորված բարձրացում:  

 3. Գործատուների հետ համագործակցության պլանավորումը և 
թիրախավորումը իրականացնում է Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի և 
uոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի <<Զբաղվածության 
պետական ծառայություն>> գործակալության (այսուհետ` գործակալություն) պետը` 
սույն ուղեցույցին և Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի և uոցիալական 
հարցերի նախարարի 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 106-Ա/1 հրամանի 3-րդ 
կետի 4-րդ ենթակետի պահանջներին համապատասխան: 

 4. Յուրաքանչյուր ՀՍԾՏԿ-ի գործունեության տարածքում տնտեսվարող 
գործատուների հետ համագործակցության իրականացումը վերապահվում է ՀՍԾՏԿ-
ում  տեղակայված գործակալության զբաղվածության մարզային կամ տարածքային 
կենտրոնի աշխատողներից` գործակալության պետի հրամանով առանձնացված 
մասնագետին(ներին) (այսուհետ` զբաղվածության գործակալ): 

 5. Զբաղվածության գործակալը գործատուների հետ համագործակցությունը 
կազմակերպում և իրականացնում է սույն ուղեցույցին, Հայաuտանի 
Հանրապետության աշխատանքի և uոցիալական հարցերի նախարարի 2012 
թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 106-Ա/1 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  

 6. Գործատուների հետ համագործակցության շրջանակներում ՀՍԾՏԿ-ի 
կողմից գործատուներին մատուցվող ծառայությունները տրամադրվում են անվճար: 
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 7. Աշխատանքի տեղավորման նպատակով ՀՍԾՏԿ-ի կողմից աշխատանք 
փնտրող անձի ուղեգրումը գործատուի մոտ կրում է միջնորդային բնույթ աշխատանք 
փնտրող անձի ու գործատուի միջև: 

 
II. ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 8. Գործատուի հետ համագործակցության հիմնական նպատակներն են` 
1) ապահովել աշխատանք փնտրող, հատկապես` հաշմանդամություն ունեցող և 

աշխատաշուկայում անմրցունակ մյուս խմբերում ներառված անձանց կայուն 
զբաղվածության գործակցի թիրախավորված աճը` ՀՍԾՏԿ-ի միջնորդությամբ կամ 
բնակչության զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրերի 
արդյունքում, 

2) ապահովել աշխատանք փնտրող անձանց ՀՍԾՏԿ-ի կողմից մատուցված 
ծառայությունների արդյունքների մասին հետադարձ տեղեկատվության ստացումը 
գործատուներից, այդ տեղեկատվության օբյեկտիվ վերլուծության արդյունքներով` 
բնակչության զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրերի 
արդյունավետությունը, ինչպես նաև ոչ նպատակային օգտագործված ֆինանսական 
միջոցների հետ վերադարձման գործընթացները, 

3) ներկայացնել բնակչության զբաղվածության կարգավորման ամենամյա 
պետական ծրագրերի հաջորդ տարվա պլանավորման առաջարկություններ` 
տարածքի աշխատաշուկայի օբյեկտիվ իրավիճակից բխող, 

4) հետևողականորեն ավելացնել զբաղվածության պետական կարգավորման 
շրջանակներում ՀՍԾՏԿ-ի հետ համագործակցող գործատուների թիվը, 

5) ապահովել գործատուների մոտ առկա թափուր և նոր ստեղծվող (առաջիկա 
երեք ամիսների ընթացքում) աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 
ՀՍԾՏԿ-ի կողմից հավաքագրման ամբողջական հնարավորությունների գործնական 
կիրառությունը և կիրառման արդյունավետությունը, ինչպես նաև այդ գործընթացների 
հաշվետվողականությունը, 

6) պարբերաբար ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ նոր գրանցված 
(հաշվառված) գործատուների և նրանց կողմից ներկայացվող աշխատուժի 
պահանջարկի վերաբերյալ, 

7) պարզել և վերլուծել աշխատատեղերի կրճատումների (առաջիկա մեկ տարվա 
ընթացքում), այդ թվում` զանգվածային ազատումների պատճառները, 
գործատուներին ներկայացնել աշխատատեղերի նախատեսվող կրճատումների 
հնարավոր կանխարգելմանն ուղղված գործնական առաջարկություններ, 

8) բարձրացնել գործատուների շրջանում բնակչության զբաղվածության 
կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրերի, ինչպես նաև տարածքի 
աշխատաշուկայի օբյեկտիվ իրավիճակի վերաբերյալ իրազեկվածությունը, 

9) առավելագույնս հասցեական, նպատակային և արդյունավետ դարձնել առկա 
թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղը համալրելու նպատակով` աշխատանք 
փնտրող համապատասխան անձանց ՀՍԾՏԿ-ի կողմից գործատուի մոտ ուղեգրումը, 

10) օժանդակել գործատուներին առկա և սպասվող թափուր աշխատատեղերը 
անհրաժեշտ աշխատողներով արդյունավետ համալրմանը: 

9. Գործատուների հետ համագործակցության հիմնական uկզբունքներն են` 
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1) աշխատանքի կամավորությունը և աշխատուժի ազատ ընտրությունը, 
2) գործատուների սոցիալական պատասխանատվությունը և սոցիալական 

գործընկերությունը, 
3) կողմերի համար հարաբերությունների փոխշահավետությունը, 

կայունությունը և հետադարձ կապի ապահովումը, 
4) աշխատաշուկայի պետական կարգավորման շրջանակներում 

գործատուներին տրամադրվող աջակցության նպատակայնության և 
ամբողջականության ապահովումը, 

5) գործատուների իրազեկվածության, ինչպես նաև համագործակցության 
շրջանակներում գործատուների ներառման մակարդակների թիրախավորված 
բարձրացումը, 

6) ըստ առաջնահերթությունների աշխատանք փնտրող անձանց պետական 
աջակցության և որպես դրա հիմնական արդյունք` կայուն զբաղվածության 
ապահովումը, 

7) աշխատաշուկայի պետական կարգավորման շրջանակներում 
տեղեկատվական համաչափության (սիմետրիկության) ապահովումը և 
տեղեկատվության ստացման, գրանցման և կիրառման վերաբերյալ ամբողջական 
հաշվետվողականությունը, 

8) աշխատաշուկայի պետական կարգավորման շրջանակներում 
աշխատաշուկայի տարածքային օբյեկտիվ իրավիճակից բխող զարգացման 
միտումների հաշվառումը: 

 
III. ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ 

 
 10. Գործատուների հետ համագործակցության քայլերն են` 
 1) ՀՍԾՏԿ-ի հետ որոշակի համագործակցություն ունեցող գործատուների 

վերաբերյալ <<Գործ>> տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկատվության 
ճշգրտում և հետագա համագործակցության հնարավորությունների, խնդիրների վեր 
հանում, 

 2) ՀՍԾՏԿ-ի հետ որոշակի համագործակցություն չունեցող և նոր գրանցված 
(հաշվառված) գործատուների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, 

 3) գործատուի հետ կապի հաստատման` գործատուի համար առավել 
արդյունավետ եղանակ(ներ)ի ընտրություն, և ըստ այդմ` կապի հաստատում,  

 4) գործատուին անհրաժեշտ` զբաղվածության պետական կարգավորման, 
ինչպես նաև տարածքային աշխատաշուկայի իրավիճակի վերաբերյալ 
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում, 

 5) գործատուից առկա թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղերի, 
աշխատատեղերի հնարավոր կրճատումների և զանգվածային ազատումների 
վերաբերյալ տեղեկատվության պարբերաբար ստացում,  

 6) աշխատատեղերի հնարավոր կրճատումների և զանգվածային 
ազատումների պատճառների ճշտում գործատուից, 

 7) գործատուների վերաբերյալ հավաքագրված ու գործատուներից ստացված 
և գործատուների գրանցամատյան մուտքագրված տեղեկատվության պարբերաբար 
թարմացում, 
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 8) սույն կետի 7-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվության վերլուծություն` ըստ 
յուրաքանչյուր գործատուի,   

 9) սույն կետի 8-րդ ենթակետում նշված վերլուծության հիման վրա գործատուի 
հետ արդյունավետ համագործակցության ձևերի և հնարավորությունների համալիր 
գնահատում, 

 10) սույն կետի 9-րդ ենթակետում նշված գնահատման արդյունքների հիման 
վրա գործատուների հետ համագործակցության առաջնահերթությունների 
սահմանում,  

 11) հիմք ընդունելով սույն կետի 10-րդ ենթակետում նշված 
առաջնահերթությունները` գործատուների հետ համագործակցության կոնկրետ 
առաջարկության ձևավորում և ներկայացում գործատուին և այդ մասին 
համապատասխան նշում գործատուների գրանցամատյանում, 

 12) սույն կետի 11-րդ ենթակետում նշված առաջարկության քննարկում 
գործատուի հետ և համապատասխանաբար` 

 ա. վերջնական հստակեցում,  
 բ. իրականացման շուրջ կոնկրետ պայմանավորվածությունների ձեռք բերում, 
 13) սույն կետի 12-րդ ենթակետում նշված առաջարկության հիման վրա 

ձևավորված գործնական համագործակցության իրականացում` 
 ա. զբաղվածության գործակալի կողմից նախապես ընտրված աշխատանք 

փնտրող անձին (անձանց)` աշխատանքի տեղավորման նպատակով ուղեգրում 
գործատուի մոտ և այդ մասին համապատասխան նշում գործատուների 
գրանցամատյանում,  

 բ. գործատուների ներկայացրած պահանջներին համապատասխան 
աշխատանք փնտրող անձանց ինքնակենսագրականների հավաքագրում և 
տրամադրում գործատուին, 

 գ. սույն ենթակետի <<ա>> պարբերությունում նշված հնարավորության 
սպառման կամ բացակայության դեպքում, գործատուի մոտ առկա թափուր և (կամ) 
նոր ստեղծվող աշխատատեղերը ՀՍԾՏԿ-ում հաշվառված աշխատանք փնտրող 
անձով համալրելու նպատակով, <<գործատու - զբաղվածության գործակալ - 
աշխատանք փնտրող անձ>> շրջանակներում բանակցությունների կազմակերպում և 
այդ մասին համապատասխան նշում գործատուների գրանցամատյանում, 

 14) սույն կետի 13-րդ ենթակետի <<բ>> պարբերությունում նշված 
բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին 
համապատասխան բնակչության զբաղվածության կարգավորման ամենամյա 
պետական կոնկրետ ծրագրի (այսուհետ նաև` ծրագիր) մեկնարկում և այդ մասին 
համապատասխան նշում գործատուների գրանցամատյանում, 

 15) աշխատատեղերի հնարավոր կրճատումները կանխարգելելու նպատակով 
<<գործատու - զբաղվածության գործակալ - աշխատատեղերի կրճատման հիմքով 
աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու վերաբերյալ գործատուից գրավոր ծանուցում 
ստացած աշխատող(ներ)>> շրջանակներում բանակցությունների կազմակերպում, 
նշված բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին 
համապատասխան` առաջարկությունների ներկայացում գործատուին և այդ մասին 
համապատասխան նշում գործատուների գրանցամատյանում, 
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 16) սույն կետի 13-րդ ենթակետի <<ա>> պարբերությունում նշված ուղեգրման 
արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում գործատուից և այդ մասին 
համապատասխան նշում գործատուների գրանցամատյանում` հաշվառման 
նպատակով առանձնացնելով այն դեպքերը, երբ իրեն առաջարկվող հարմար 
աշխատանքից հրաժարվել է աշխատանք փնտրող անձը, 

 17) սույն կետի 14-րդ ենթակետում նշված ծրագրի ավարտից հետո` 
իրականացման արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան նշում գործատուների 
գրանցամատյանում, 

 18) սույն կետի 14-րդ ենթակետում նշված ծրագրի իրականացման, ինչպես 
նաև 13-րդ ենթակետի <<ա>> պարբերությունում նշված ուղեգրման արդյունքում 
գործատուի մոտ աշխատանքի տեղավորված աշխատանք փնտրող անձի 
աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու, այդ շրջանակներում առկա 
խնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվության պարբերաբար ստացում գործատուից, և 
այդ մասին համապատասխան նշում գործատուների գրանցամատյանում, 

 19) սույն կետի 15-րդ ենթակետում նշված` աշխատանքից ազատման իրական 
ռիսկ ունեցող աշխատողների աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու 
վերաբերյալ տեղեկատվության պարբերաբար ստացում գործատուից, և այդ մասին 
համապատասխան նշում գործատուների գրանցամատյանում, 

 20) գործատուների հետ համագործակցության գործնական արդյունքների և 
հնարավորությունների համալիր վերլուծության արդյունքներով` այդ գործընթացների 
վերաբերյալ օրենսդրական, պլանավորման և իրականացման արդյունավետության և 
հասցեականության բարձրացմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում: 

 
IV. ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 
 11. ՀՍԾՏԿ-ի հետ որոշակի համագործակցություն ունեցող գործատուների 

վերաբերյալ <<Գործ>> տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկատվության 
ճշգրտումը և համապատասխանաբար` թարմացումն իրականացվում է սույն 
ուղեցույցին, ինչպես նաև Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի և 
uոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 106-Ա/1 
հրամանի պահանջներին համապատասխան: 

 12. Զբաղվածության գործակալը ՀՍԾՏԿ-ի հետ որոշակի 
համագործակցություն չունեցող և (կամ) նոր գրանցված (հաշվառված) գործատուների 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը հավաքագրում է հետևյալ հիմնական աղբյուրներից` 

 1) իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնից` 
առցանց եղանակով` շաբաթական կտրվածքով, 

 2) գործատու հանդիսացող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց 
ինտերնետային կայք էջերից` յուրաքանչյուր աշխատանքային օր համապատասխան 
մշտադիտարկում կատարելով:  

 Սույն կետում նշված` գործատուների վերաբերյալ տեղեկատվության 
հավաքագրումից հետո անմիջապես բացվում է համապատասխան գործատուի 
գրանցամատյանը և գործատուի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկությունները 
մուտքագրվում կամ ինքնաշխատ եղանակով արտածվում  են գործատուների 
գրանցամատյանում:  
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 13. Գործատուի հետ կապի հաստատման եղանակները նախապես 
քննարկվում են գործատուի հետ և կատարվում է գործատուի համար առավել 
արդյունավետ եղանակ(ներ)ի համատեղ ընտրություն: Գործատուի հետ կապ 
հաստատելու համար առանձնացվում են հետևյալ հիմնական եղանակները` 

 1) զբաղվածության գործակալի կողմից գործատուին այցելություն, 
 2) գործատուի (գործատուի ներկայացուցչի) կողմից ՀՍԾՏԿ այցելություն և 

հանդիպում զբաղվածության գործակալին, 
 3) կապի հաստատում հեռախոսով, ֆաքսով, էլեկտրոնային փոստով և 

հնարավոր` նմանատիպ այլ եղանակներով: 
 14. Զբաղվածության գործակալը գործատուի հետ բուն համագործակցության 

շրջանակներում` 
1) գործատուին ներկայացնում է տեղեկատվություն ՀՍԾՏԿ-ում հաշվառված 

աշխատանք փնտրող անձանց վերաբերյալ (մասնագիտություն, որակավորում, 
աշխատանքային փորձ, այդ թվում` մասնագիտական, սեռ, տարիք, հարմար 
աշխատանքի առաջարկության չափանիշներ)` ըստ գործատուի ներկայացրած 
կոնկրետ հետաքրքրությունների և պահանջների, 

2) գործատուին ամփոփ ներկայացնում է բնակչության զբաղվածության 
կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրերը (ծրագրի անվանումը, հիմնական 
նպատակը, գործատուի հնարավորությունը ծրագրի միջոցով առկա և սպասվող 
թափուր աշխատատեղը համալրելու առումով, ծրագրի շահառուների շրջանակը), և 
ըստ գործատուի ներկայացրած կոնկրետ ծրագրի վերաբերյալ հետաքրքրության` 
մանրամասնում է ծրագրի կազմակերպման և իրականացման հնարավորություններն 
ու մեխանիզմները` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգին համապատասխան, 

 3) գործատուից հավաքագրում է տեղեկատվություն առկա թափուր և նոր 
ստեղծվող աշխատատեղերի, ինչպեu նաև uպաuվելիք կառուցվածքային 
փոփոխությունների և այլ միջոցառումների մաuին, որոնց հետևանքով կարող են 
տեղի ունենալ աշխատանքից ազատումներ, այդ թվում` զանգվածային, 

 4) գործատուի հետ կոնկրետ պայմանավորվածություններ է ձեռք բերում` 
առկա թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղերի մասին տեղեկատվությունը 
ՀՍԾՏԿ-ի կողմից հրապարակման հնարավոր ձևերի վերաբերյալ` հրապարակման 
ձևերը և դրանց կիրառման հնարավոր օբյեկտիվ արդյունքները նախապես 
ներկայացնելով գործատուին (գործակալության պաշտոնական կայք էջում 
տեղադրում, ԶԼՄ-ներով պարբերաբար հրապարակում, ՀՍԾՏԿ այցելած աշխատանք 
փնտրող անձին այդ տեղեկատվության ներկայացում),  

 5) գործատուի և համապատասխան աշխատանք փնտրող անձանց հետ 
բանակցությունների արդյունքում ձեռք է բերում կոնկրետ պայմանավորվածություններ 
գործատուի մոտ առկա թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղը համալրելու 
նպատակով` 

 ա. ՀՍԾՏԿ-ի կողմից համապատասխան աշխատանք փնտրող անձին կամ 
անձանց գործատուի մոտ ուղեգրելու վերաբերյալ, իսկ նման հնարավորության 
սպառման կամ բացակայության դեպքում` 

 բ. աշխատանք փնտրող անձի (անձանց) ներգրավմամբ բնակչության 
զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական կոնկրետ ծրագիրը 
գործատուի հետ համատեղ իրականացնելու վերաբերյալ, 
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 6) գործատուի և աշխատատեղերի կրճատման հիմքով աշխատանքից 
ազատման իրական ռիսկ ունեցող աշխատող(ներ)ի հետ բանակցությունների 
արդյունքում գործատուին ներկայացնում է խորհրդատվություն` աշխատատեղերի 
կրճատման հետևյալ հիմնական պատճառների, այն է` արտադրության ծավալների 
կրճատման, արտադրության տեխնոլոգիական, կառուցվածքային, աշխատանքի 
կազմակերպման պայմանների փոփոխությունների,  հնարավորինս մեղմման և 
վերացման նպատակով, 

 7) գործատուների վերաբերյալ հավաքագրված ու գործատուներից ստացված 
տեղեկատվությունը վերլուծում է` ըստ յուրաքանչյուր գործատուի, որի հիման վրա 
կատարում է գործատուի հետ համագործակցության ձևերի և հնարավորությունների 
առաջնահերթությունների համալիր գնահատում, 

 8) նախապես խորհրդակցելով ՀՍԾՏԿ-ի սոցիալական աշխատողի հետ` 
զբաղվածության գործակալը սույն կետի 7-րդ ենթակետում նշված գնահատման 
արդյունքներով նախանշում է գործատուի հետ համագործակցության կոնկրետ 
առաջարկություն (աշխատանք փնտրող անձին աշխատանքի տեղավորման 
նպատակով գործատուի մոտ ուղեգրում, համատեղ ծրագիր) նախապես ընտրված 
աշխատանք փնտրող անձի (անձանց) ներգրավմամբ և ներկայացնում է գործատուին` 
նկատի ունենալով հետևյալ հիմնական գործոնները. 

 ա. գործատուի մոտ առկա թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղ(եր)ի թիվը 
և դրանց վերաբերյալ գործատուի ներկայացրած պայմաններն ու պահանջները, 

 բ. առկա թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղ(եր)ը ՀՍԾՏԿ-ում 
հաշվառված` հաշմանդամություն ունեցող և աշխատաշուկայում անմրցունակ մյուս 
խմբերի աշխատանք փնտրող անձանցով համալրելու առաջնային 
անհրաժեշտությունը, 

 գ. ՀՍԾՏԿ-ում հաշվառված աշխատանք փնտրող անձանց և գործատուի մոտ 
առկա թափուր և (կամ) նոր ստեղծվող աշխատատեղերի վերաբերյալ գործատուի 
ներկայացրած պայմանների համապատասխանության կամ այդ 
համապատասխանությունը համատեղ կոնկրետ ծրագրի արդյունքում ապահովելու 
հնարավորությունների ընդհանուր գնահատականները` հիմք ընդունելով ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված աշխատանք փնտրող անձին <<հարմար 
աշխատանքի>> առաջարկության չափանիշները, 

 դ. որպես առաջնային հնարավորություն` նախապես ընտրված աշխատանք 
փնտրող անձին աշխատանքի տեղավորման նպատակով գործատուի մոտ 
ուղեգրումը,  

 ե. սույն ենթակետի <<դ>> պարբերությամբ նախատեսված հնարավորության 
սպառման կամ բացակայության պարագայում` համատեղ կոնկրետ ծրագրային 
առաջարկության դիտարկումը` գործատուի մոտ առկա թափուր և նոր ստեղծվող 
աշխատատեղ(եր)ը ՀՍԾՏԿ-ում հաշվառված աշխատանք փնտրող անձով համալրելու 
նպատակով`, 

 9) նախապես խորհրդակցելով ՀՍԾՏԿ-ի սոցիալական աշխատողի հետ և 
հիմք ընդունելով սույն կետի 8-րդ ենթակետում նշված գործոնները նախապես 
ընտրում է աշխատանք փնտրող անձի (անձանց) և աշխատանքի տեղավորման 
նպատակով ուղեգրում է գործատուի մոտ` սույն ուղեցույցի 15-րդ կետում 
նկարագրված ընթացակարգով, 
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 10) սույն կետի 9-րդ ենթակետով նախատեսված հնարավորության 
բացակայության կամ սպառման դեպքում կազմակերպում է եռակողմ 
բանակցություններ, դրա արդյունքում գործատուի հետ վերջնական ճշտված 
համագործակցության կոնկրետ առաջարկության հիման վրա կազմում է 
համապատասխան ծրագրի հայտի նախագիծ և ներկայացնում է ՀՍԾՏԿ-ում 
տեղակայված` գործակալության համապատասխան տարածքային կամ մարզային 
կենտրոնի տնօրենին, 

 11) գործնականում ապահովում է ծրագրի հայտի հիման վրա կնքված` ՀՍԾՏԿ  
- գործատու - աշխատանք փնտրող անձ եռակողմ պայմանագրի իրականացումը, 

 12) ապահովում է գործատուի հետ հետադարձ կապը` համատեղ ծրագրի 
իրականացման ընթացքում և դրա ավարտից հետո, 

 13) սույն ուղեցույցի 10-րդ կետի 15-րդ ենթակետում նշված` աշխատանքից 
ազատման իրական ռիսկ ունեցող աշխատողների աշխատանքային 
հարաբերությունները շարունակելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստանում է 
գործատուից, և այդ մասին համապատասխան նշում է կատարում գործատուի 
գրանցամատյանում: 

 15. Զբաղվածության գործակալը աշխատանքի տեղավորման նպատակով 
աշխատանք փնտրող անձի ուղեգրումը գործատուի մոտ իրականացնում է հետևյալ 
ընթացակարգով` 

 1) գործատուի ներկայացրած պահանջներին աշխատանք փնտրող անձի 
մասնագիտության և որակավորման համապատասխանության գնահատում, 

 2) գործատուի ներկայացրած թափուր աշխատատեղի պայմաններին 
աշխատանք փնտրող անձին(անձանց) մանրամասն ներկայացում և քննարկում, 

 3) գործատուի մոտ ուղեգրվող աշխատանք փնտրող անձի համար 
առաջարկվող աշխատանքը` հարմար աշխատանքի չափանիշներին 
համապատասխանության գնահատում և այդ մասին իրազեկում աշխատանք փնտրող 
անձին, 

 4) աշխատանք փնտրող անձի համաձայնության ստացում, 
 5) գործատուի և աշխատանք փնտրող անձի հետ ուղեգրման վայրի և 

ժամկետների վերաբերյալ կոնկրետ պայմանավորվածության ձեռք բերում, 
 6) աշխատանք փնտրող անձի կողմից այցելություն գործատուին (ըստ 

անհրաժեշտության` զբաղվածության գործակալի ուղեկցությամբ), 
 7) գործատուից ուղեգրման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության 

ստացում, 
 8) ուղեգրման և դրա արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության 

մուտքագրում գորրծատուների գրանցամատյան: 
 16. Զբաղվածության գործակալը գործատուի հետ համատեղ ծրագրի 

իրականացման, ինպես նաև ուղեգրման արդյունքում գործատուի մոտ աշխատանքի 
տեղավորված աշխատանք փնտրող անձանց աշխատանքային հարաբերությունները 
շարունակելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը պարբերաբար հավաքագրում է 
գործատուից, և այդ տեղեկատվությունը ստանալուց հետո անմիջապես մուտքագրում 
է գործատուների գրանցամատյան: 

 17. Յուրաքանչյուր դեպքում, աշխատանքի տեղավորված աշխատանք 
փնտրող անձի աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու վերաբերյալ 
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տեղեկատվության ստացման տևողությունը և պարբերականությունը որոշվում է հիմք 
ընդունելով հետևյալ պահանջների լիարժեք ապահովման անհրաժեշտությունը` 

 1) ՀՍԾՏԿ  - գործատու - աշխատանք փնտրող անձ եռակողմ 
պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ ամբողջական 
տեղեկատվության ստացումը, 

 2) գործատուների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի համար կայուն 
զբաղվածության ցուցանիշների հաշվարկների ապահովման համար ամբողջական 
տեղեկատվության ստացումը: 

18. Սույն ուղեցույցի իմաստով, գործատուի հետ համատեղ իրականացվող 
ծրագրերի համար կայուն զբաղվածության ցուցանիշներն են` 

1) ծրագրերի արդյունքում կայուն զբաղվածության քանակական ցուցանիշը 
(Թկ.զ), 

2) ծրագրերի արդյունքում կայուն զբաղվածության ապահովման գործակիցը, 
(Զկ.գ), 

3) ծրագրերի արդյունքում կայուն զբաղվածության ապահովման նպատակով 
պետական բյուջեից փաստացի ծախսված ֆինանսական միջոցների միավոր արժեքը 
(ՄԱ կ.զ):  

Զկ.գ = Թկ.զ / Թծ.շ X 100%, որտեղ` 
Թծ.շ` բոլոլոր ծրագրերում ընդգրկված շահառուների թվաքանակների 

հանրագումարը, 
Թկ.զ = ծրագրերը (մասնագիտական ուսուցում և աշխատանքային 

պրակտիկայի կազմակերպում) ավարտելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում աշխատանքի 
տեղավորվածների թվաքանակ + ծրագրերի (այլ վայր աշխատանքի գործուղում, 
գործատուի աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում, գործատուի մոտ 
աշխատատեղի հարմարեցում) արդյունքում աշխատանքի տեղավորվածների 
թվաքանակ + ծրագիրը (գործազրկության նպաստի վճարում) սկսվելուց հետո 12 
ամսվա ընթացքում աշխատանքի տեղավորվածների թվաքանակ – բոլոր նշված 
ծրագրերը (բացի գործազրկության նպաստի վճարման ծրագրից) ավարտելուց հետո 
6 ամսվա ընթացքում աշխատանքից ազատվածների թվաքանակ, 

ՄԱկ.զ = բոլոր ծրագրերի գծով պետական բյուջեից փաստացի ֆինանսական 
ծախսերի հանրագումար / Թկ.զ: 

 19. Զբաղվածության գործակալը գործատուների վերաբերյալ հավաքագրած ու 
գործատուներից ստացած տեղեկատվությունը մուտքագրում է <<Գործ>> 
տեղեկատվական համակարգ, գործատուների գրանցամատյան և պարբերաբար 
թարմացնում է` սույն ուղեցույցի, ինչպես նաև Հայաuտանի Հանրապետության 
աշխատանքի և uոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի 
թիվ 106-Ա/1 հրամանի պահանջներին համապատասխան: 

 20. Առկա թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղերի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը գործատուից հավաքագրվում է Հայաuտանի Հանրապետության 
աշխատանքի և uոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի 
թիվ 106-Ա/1 հրամանի 3-րդ կետով սահմանված եղանակներով և 1-ին կետով 
հաստատված հավելված 1-ով սահմանված ձևաչափին համապատասխան: 

 21. Կրճատման ենթակա աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 
գործատուից հավաքագրվում է Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի և 
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uոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 106-Ա/1 
հրամանի 3-րդ կետով սահմանված եղանակներով` գործատուների գրանցամատյանի 
ձևաչափին համապատասխան: 

 22. Զբաղվածության գործակալը գործատուների հետ կապի հաստատումը, 
այդ թվում` գործատուի փաստացի գործունեության վայր այցելությունը 
կազմակերպում և իրականացնում է համաձայն գործակալության պետի կողմից` 
Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի և uոցիալական հարցերի նախարարի 
2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 106-Ա/1 հրամանի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 
պահանջով հաստատված ամսական պլանի: Ամսական պլանը կազմվում է` նկատի 
ունենալով <<Գործ>> տեղեկատվական համակարգում առկա գործատուների 
վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծության և գնահատման արդյունքները և 
թիրախավորվում է` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 
8-ի նիստի N 45 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի 
Հանրապետության զբաղվածության 2013-2018 թվականների ռազմավարության 
իրականացման համար նախատեսվող թիրախային ցուցանիշները: 

  
V. ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ՎԱՐՎՈՂ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԸ 
 

 23. Յուրաքանչյուր ՀՍԾՏԿ-ի գործունեության տարածքում սույն ուղեցույցին 
համապատասխան գործատուների հետ համագործակցության շրջանակներում 
զբաղվածության գործակալի կողմից բացվում և համապատասխանաբար վարվում ու 
պարբերաբար թարմացվում է գործատուների գրանցամատյանը` թղթային և(կամ) 
էլեկտրոնային եղանակով: 

 24. ՀՍԾՏԿ-ի հետ որոշակի համագործակցություն ունեցող յուրաքանչյուր 
գործատուի համար բացվում և վարվում է գործատուների գրանցամատյանը` 
գործատուների գրանցամատյանի ձևաչափին համապատասխան: 

 25. Գործատուների գրանցամատյանը ներառում է հետևյալ հիմնական 
ուղղություններով տեղեկատվությունը. 

 1) ընդհանուր տեղեկությունները` 
 ա. գործատուի գրանցամատյանի համարը, 
 բ. գործատուի գրանցամատյանի բացման ամսաթիվը, 
 գ. գործատուի գրանցամատյանի փակման ամսաթիվը (գործատուի 

գրանցամատյանը փակվում է իրավաբանական անձ գործատուի լուծարման դեպքում, 
ինչպես նաև ֆիզիկական անձ գործատուի գործունեության դադարման դեպքում), 

 դ. ՀՍԾՏԿ-ի անվանումը, 
 ե. զբաղվածության գործակալ(ներ)ի անուն, ազգանուն, 
 2) գործատուի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկությունները` 
 ա. իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր գործատուի 

անվանումը (անունը), ՀՎՀՀ-ն, պետական գրանցման ամսաթիվը, գործատուի 
(գործատուի ներկայացուցչի) անունը, ազգանունը, իրավաբանական անձի համար 
նաև` կազմակերպաիրավական ձևը, 
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 բ. ֆիզիկական անձ գործատուի անունը, ազգանունը, անձնագրի կամ 
նույնականացման քարտի համարը, առաջին անգամ` որպես գործատու հանդես գալու 
ամսաթիվը, 

 գ. գործատուի աշխատողների թվաքանակը, 
 դ. գործատուի գործունեության հասցեն, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, 

էլեկտրոնային փոստը, կայք էջը, 
 ե. ՀՍԾՏԿ-ի հետ համագործակցության անհրաժեշտության վերաբերյալ 

գործատուի տեսակետը` 
 ունի ցանկություն, 
 հրաժարվել է համագործակցությունից, 
 հնարավոր է ապագա համագործակցություն, 
 զ. որոշակի համագործակցության հնարավորությունների դեպքում` 

գործատուի ակնկալիքները, 
 3) կապի հաստատման` գործատուի համար առավել արդյունավետ 

եղանակ(ներ)ը, այդ թվում` 
 ա. զբաղվածության գործակալի կողմից գործատուին այցելություն, 
 բ. գործատուի (գործատուի ներկայացուցչի) կողմից ՀՍԾՏԿ այցելություն և 

հանդիպում զբաղվածության գործակալին, 
 գ. հեռահար կապի հաստատում հեռախոսով, ֆաքսով, էլեկտրոնային 

փոստով և հնարավոր` նմանատիպ այլ եղանակներով, 
 4) գործատուին անհրաժեշտ` զբաղվածության պետական կարգավորման, 

ինչպես նաև տարածքային աշխատաշուկայի իրավիճակի մասին տրամադրված 
խորհրդատվության արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը (նշվում 
են տեղեկատվության լրացման և հետագա թարմացման ժամկետները)` 

 ա. գործատուի կողմից հետաքրքրության արժանացած ծրագրեր, 
 բ. նոր աշխատողների ներգրավման հավանական պահանջարկ` ըստ 

թվաքանակի, մասնագիտության, որակավորման, աշխատանքային փորձի, սեռի, 
տարիքի, 

 5) գործատուի կողմից ներկայացված աշխատատեղերի վերաբերյալ կոնկրետ 
տեղեկատվությունը (նշվում են տեղեկատվության լրացման և հետագա թարմացման 
ժամկետները)` 

 ա. առկա թափուր աշխատատեղերը և նոր ստեղծվող (առաջիկա երեք 
ամիսների ընթացքում) աշխատատեղերը, որը հավաքագրվում և լրացվում է 
Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի և uոցիալական հարցերի նախարարի 
2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 106-Ա/1 հրամանի 1-ին կետով հաստատված 
հավելված 1-ով սահմանված ձևաչափին համապատասխան, և յուրաքանչյուր 
աշխատատեղի կոդը լրացվում է գործատուների գրանցամատյանում,   

 բ. աշխատատեղերի նախատեսվող կրճատումները (առաջիկա մեկ տարվա 
ընթացքում)` 

 կրճատման որոշակի ժամկետ, 
 կրճատվող աշխատատեղի անվանում, 
 աշխատատեղերի կրճատման հիմքով աշխատանքից ազատման ենթակա 

աշխատողի մասնագիտություն, որակավորում, սեռ, տարիք, 
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 6) գործատուի ներկայացրած առկա թափուր և նոր ստեղծվող 
աշխատատեղերը ՀՍԾՏԿ-ի կողմից հրապարակման հնարավոր ձևերը` 

 ա. գործակալության պաշտոնական կայք էջում տեղադրում` առանց 
գործատուի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկությունների, 

 բ. գործակալության պաշտոնական կայք էջում տեղադրում` գործատուի 
վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններով, 

 գ. ԶԼՄ-ներով պարբերաբար հրապարակում` առանց գործատուի վերաբերյալ 
ընդհանուր տեղեկությունների, 

 դ. ԶԼՄ-ներով պարբերաբար հրապարակում` գործատուի վերաբերյալ 
ընդհանուր տեղեկություններով, 

 ե. ՀՍԾՏԿ այցելած աշխատանք փնտրող անձին այդ տեղեկատվության 
ներկայացում,  

 7) աշխատատեղերի հնարավոր կրճատումների պատճառները` 
յուրաքանչյուրի կանխարգելմանն ու վերացմանն ուղղված զբաղվածության 
գործակալի գործնական առաջարկություններով (նշվում են տեղեկատվության 
լրացման և հետագա թարմացման ժամկետները). 

 ա. արտադրության ծավալների կրճատում, 
 բ. արտադրության տեխնոլոգիական, կառուցվածքային, աշխատանքի 

կազմակերպման պայմանների փոփոխություններ, 
 գ. գործատուի սնանկացում, 
 դ. հնարավոր այլ պատճառներ (նշվում է պատճառը), 
 8) աշխատատեղերի կրճատման հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը 

լուծելու վերաբերյալ գործատուից գրավոր ծանուցում ստացած աշխատողի 
աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը, որը գործատուից հավաքագրվում է ծանուցման ժամկետը 
լրանալուց հետո` անմիջապես (նշվում են տեղեկատվության լրացման և հետագա 
թարմացման ժամկետները). 

 ա. աշխատողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, 
 բ. աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են` համաձայն 

աշխատանքային պայմանագրի, 
 գ. աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են` առավել ոչ 

բարենպաստ աշխատանքային պայմաններով, 
 դ. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է աշխատանքի էական 

պայմանները փոփոխվելու հիմքով, 
 ե. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնությամբ, 
 9) ըստ գործատուի հետ ձեռք բերված նախնական պայմանավորվածության` 

գործատուին ներկայացված համագործակցության կոնկրետ առաջարկությունները 
(նշվում են տեղեկատվության լրացման և հետագա թարմացման ժամկետները). 

 ա. համապատասխան աշխատանք փնտրող անձի(անձանց) ուղեգրումը 
գործատուի մոտ (ուղեգրման ժամկետներ, ուղեգրվող անձանց թվաքանակ), իսկ 
նման հնարավորության սպառման կամ բացակայության պարագայում` 

 բ. բնակչության զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական 
ծրագր(եր)ի համատեղ իրականացումը, նշելով` 

 յուրաքանչյուրի առաջարկվող կոնկրետ ծրագրի անվանումը, 
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 ծրագրում ընդգրկման ենթակա աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը, 
 ծրագրի արդյունքում աշխատանքի տեղավորման ենթակա անձանց 

թվաքանակը,   
 10) սույն կետի 9-րդ ենթակետի <<ա>> պարբերությունում նշված 

առաջարկության վերաբերյալ գործատուի հետ ձեռք բերված կոնկրետ 
պայմանավորվածության համաձայն` զբաղվածության գործակալի կողմից նախապես 
ընտրված աշխատանք փնտրող անձի գործատուի մոտ ուղեգրումը (նշվում են 
տեղեկատվության լրացման և հետագա թարմացման ժամկետները)` 

 ա. առկա թափուր կամ նոր ստեղծվող կոնկրետ աշխատատեղի համար 
ուղեգրված աշխատանք փնտրող անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, 
հաշվառման քարտի համարը, 

 բ. ըստ յուրաքանչյուր ուղեգրված անձի ուղեգրման արդյունքը`  
 գործատուի կողմից մերժում, 
 աշխատանք փնտրող անձի կողմից մերժում (համապատասխան դեպքում 

առանձին նշվում է` <<հրաժարվել է իրեն առաջարկված հարմար աշխատանքից>>), 
 աշխատանքի տեղավորում, 
 11) <<գործատու - զբաղվածության գործակալ - աշխատանք փնտրող անձ>> 

շրջանակներում կազմակերպված բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված 
պայմանավորվածությունների հիման վրա կնքված` <<ՀՍԾՏԿ – գործատու – 
աշխատանք փնտրող անձ>> եռակողմ պայմանագրով նախատեսված ծրագրի 
պայմանները և իրականացման արդյունքները` 

 ա. ծրագրի անվանումը, եռակողմ պայմանագրի համարը, կնքման ամսաթիվը 
և գործողության ժամկետը,   

 բ. ծրագրում ընդգրկվող աշխատանք փնտրող անձի անունը, ազգանունը, 
հայրանունը, հաշվառման քարտի համարը և կարգավիճակը` 

 գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականատեր հանդիսացող 
աշխատանք փնտրող անձ, 

 աշխատանք փնտրող չզբաղված անձ, 
 գործազուրկ, 
 նպաստառու գործազուրկ, 
 աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերում ներառված անձ` նշելով 

համապատասխան խումբը,  
 դ. ծրագրի արդյունքում` ծրագրում ներգրավված անձանցից աշխատանքի 

տեղավորման ենթակա անձանց թվաքանակը, 
 ե. ծրագրի արդյունքում աշխատանքի տեղավորված անձի անունը, 

ազգանունը հայրանունը, հաշվառման քարտի համարը և կարգավիճակը` 
 գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականատեր հանդիսացող 

աշխատանք փնտրող անձ, 
 աշխատանք փնտրող չզբաղված անձ, 
 գործազուրկ, 
 նպաստառու գործազուրկ, 
 աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերում ներառված անձ` նշելով 

համապատասխան խումբը,  
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 12) ծրագրի իրականացման, ինչպես նաև զբաղվածության գործակալի կողմից 
ուղեգրման արդյունքում` գործատուի մոտ աշխատանքի տեղավորված աշխատանք 
փնտրող անձի աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը (նշվում են տեղեկատվության լրացման և հետագա թարմացման 
ժամկետները). 

 ա. աշխատանքի տեղավորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, 
հաշվառման քարտի համարը, 

 բ. աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են` համաձայն 
կնքված աշխատանքային պայմանագրի, 

 գ. աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են` առավել 
բարենպաստ աշխատանքային պայմաններով, 

 դ. աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են` առավել ոչ 
բարենպաստ աշխատանքային պայմաններով, 

 ե. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնությամբ, 
 զ. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է աշխատողի նախաձեռնությամբ, 
 է. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է կողմերի համաձայնությամբ, 
 ը. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է աշխատանքի էական 

պայմանները փոփոխվելու հիմքով, 
 թ. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 

109-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված այլ հիմքերով: 
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Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 
  16 ապրիլի 2013 թ.              N    56-Ա/1 
 

 
ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ  ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշման N1 հավելվածի 12-րդ կետի դ) 
ենթակետը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 
հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 40-րդ կետը, ելնելով 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 
952-Ն որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի համաձայն իրականացվող` 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունից և հաշվի առնելով 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 
952-Ն որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետով 
սահմանված պահանջը,  

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ 

1. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 
ծրագրի շրջանակներում՝ 

1) համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում 
ներդնել և կիրառել դիմումների հաշվառման էլեկտրոնային համակարգը, 

2) հաստատել համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային 
կենտրոններում դիմումների հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական 
նկարագիրը՝ համաձայն N 1 հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ սույն հրամանի 1-ին կետում նշված փորձնական ծրագրում 
ընդգրկվելիս, համալիր սոցիալական ծառայությունների յուրաքանչյուր տարածքային 
կենտրոնում ներդրվում և կիրառվում է դիմումների հաշվառման էլեկտրոնային 
համակարգը: 

 
3. <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն>> փակ բաժնետիրական 

ընկերության տնօրեն Վ. Աբազյանին՝ ապահովել սույն հրամանի 1-ին և 2-րդ 
կետերում նշված՝ համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային 
կենտրոններում դիմումների հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման, դրա 
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բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ համակարգչային և ցանցային 
տեխնիկայի  շահագործման և սպասարկման աշխատանքների իրականացումը:    

4. Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների 
համակարգողներին և <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն>> փակ 
բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Վ. Աբազյանին՝ դիմումների հաշվառման 
էլեկտրոնային համակարգի կիրառման արդյունքում, ըստ անհրաժեշտության, ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ, ինտեգրված 
սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի արդյունավետ 
իրականացումն ապահովելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի 
ղեկավար Ա. Պետրոսյանին ներկայացնել առաջարկություններ դրա հետագա 
կատարելագործման ուղղությամբ:    

5. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ, 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային 
խմբի ղեկավար Ա. Պետրոսյանին՝ ապահովել սույն հրամանի իրավակիրարկումն 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
շրջանակներում: 

Ա.ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Հավելված N 1 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  

հարցերի նախարարի  
2013 թվականի ապրիլի 16-ի 

N  56 -Ա հրամանի 
 

ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
 

I. ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 
ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

1. Դիմումների հաշվառման էլեկտրոնային (տեղեկատվական) համակարգը 
(այսուհետ՝ համակարգ) ապահովում է համալիր սոցիալական ծառայությունների 
տարածքային կենտրոններում (այսուհետ՝ ՀՍԾՏԿ) հաճախորդների սպասարկման և 
ներքին աշխատանքային գործընթացների ինքնաշխատությունը և հնարավորինս, 
բայց խելամիտ սահմաններում նվազեցնում է մարդկային գործոնի ազդեցությունը և 
ներառումը ու թղթային կրիչի վրա փաստաթղթերի շրջանառությունը: 

2. Համակարգը մշակված է ՀՍԾՏԿ-ի կողմից տրամադրվող ծառայությունների 
աշխատանքային գործընթացի հենքի վրա և ապահովում է դրա այն փուլերի 
ընդգրկման լրիվությունը, որոնք վերաբերում են դիմումների ընդունման, ՀՍԾՏԿ 
աշխատակիցների միջև դիմումների  շրջանառության և դիմումների 
պատասխանների կազմակերպման աշխատանքներին:     

3. Համակարգի ներդրումը, աշխատանքի հարմարավետություն ապահովելուց 
բացի՝ 

1) ունի նաև հակակոռուպցիոն ուղղվածություն, քանի որ կրճատվելու է 
վարչարարություն իրականացնող պետական պաշտոնյայի և հաճախորդի միջև 
կենդանի շփումը, 

2) ինչպես ՀՍԾՏԿ աշխատողների, այնպես էլ հաճախորդների համար 
պարզեցնում է ծառայությունների տրամադրման ընթացակարգը և բարձրացնում է 
ծառայությունների որակը, 

3) կրճատում է ծառայություններ ստանալու համար հաճախորդի կողմից 
ծախսվող ժամանակը, 

4) նվազագույնի է հասցնում տեղեկատվության պատահական կամ 
միտումնավոր կորստի ռիսկը: 

 
II. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
4. Համակարգը նախագծված է ճկուն կառուցակարգով, որը թույլ է տալու դրա 

հետագա վերափոխումների և ճշգրտումների իրականացումը, առանց խախտելու դրա 
ամբողջականությունը:  

5. Համակարգը ներառում է մատչելի և կիրառելի օգտվողական կառուցվածք: 
Համակարգը, տեխնիկական առումով թույլ է տալիս իրականացնել վերահսկում՝ 
դիմումների մուտքագրման ու շրջանառության նկատմամբ: 
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6. Համակարգը, որպես տեղեկատվական աղբյուր, ինքնաշխատ 
օգտագործում է  աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի, ինչպես 
նաև հաճախորդների նույնականացման և այլ տվյալների ստացման հնարավորություն 
տվող առկա տեղեկատվական բազաները: 

      
     III ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԸ  
7. ՀՍԾՏԿ-ներում իրականացվող աշխատանքային գործընթացների ալգորիթմը 

ներառում է հետևյալ մակարդակները՝ «հաճախորդ», «ընդունարանի աշխատող», 
«ընդունարանի խորհրդատու», «դիմում մշակող», «սոցիալական դեպք վարող» և 
«համակարգող»: ՀՍԾՏԿ-ի այն աշխատանքային գործընթացը, որի հենքի վրա 
իրականացվել է համակարգի նախագծումը, պատկերված է գծանկար N1-ում: 

8. ՀՍԾՏԿ-ում աշխատանքային գործընթացի գործառութային մոդելը 
պատկերված է գծանկար N 2-ում: 

 
      IV ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
9. Համակարգն ապահովում է էլեկտրոնային սոցիալական գործի 

ինքնաշխատ ձևավորումը, վարումն ու հետագա խմբագրումը: Էլեկտրոնային 
սոցիալական գործը համակարգում ներառված` ծառայություններից օգտվելու անձի 
իրավունքի իրականացումն ապահովող տեղեկատվության, անձի կողմից 
ներկայացված այլ փաստաթղթերի և Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատճենների 
ամբողջություն է: 

10. Համակարգը նախագծված է երեք մակարդակների հենքի վրա`  
1) առաջին մակարդակ՝ «դիմումի լրացում»,  
2) երկրորդ մակարդակ՝ «խորհրդատվություն», 
3) երրորդ մակարդակ՝ «դիմումի ընթացք»: 

11. Առաջին մակարդակում հաճախորդն առնչվում է ընդունարանի 
աշխատողի հետ: Ընդունարանի աշխատողը գրանցում է հաճախորդի 
նույնականացման նպատակով պահանջվող տեղեկատվությունը: Համակարգն ունի 
ընտրության հնարավորություն, որտեղ հնարավոր է նշել «ֆիզիկական անձ» կամ 
«իրավաբանական անձ»՝ անցում կատարելով համապատասխան ինտերֆեյսին: 
Ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդի նույնականացումն իրականացվում է 
հանրային ծառայությունների համարանիշի, այն չունենալու մասին տեղեկանքի 
համարանիշի, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի համարանիշի և ՀՀ 
օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթերի  հիման վրա՝ համապատասխան 
դաշտերում լրացնելով բոլոր անհրաժեշտ տվյալները: Իրավաբանական անձանց 
դեպքում նույնականացման նպատակով համակարգ է մուտքագրվում հարկ վճարողի 
հաշվառման համարը:  

1) Դիմումի լրացումը ենթադրում է ծրագրային երկու հիմնական միջավայրեր: 
Առաջին միջավայրում համակարգում մուտքագրվում են ինչպես ֆիզիկական, այնպես 
էլ՝ իրավաբանական անձ հաճախորդի տվյալները՝ անուն, ազգանուն, փաստաթղթերի 
համարանիշեր, ՀՎՀՀ, հասցե, կոնտակտային այլ տվյալներ և այլն:  

2) Անձի նույնականացումից կամ նույնականացնող տվյալների մասնակի 
լրացումից հետո, դիմումի լրացման երկրորդ միջավայրը նախ պարունակում է 
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դիմումի ընտրություն, հետևյալ ուղղություններով՝ «Բանավոր դիմում», «Սոցիալական 
ծառայություն», «Սոցիալական ապահովություն», «Զբաղվածություն», 
«Բժշկասոցիալական փորձաքննություն», «Այլ»: 

3) Բանավոր դիմումը ենթադրում է անձի կողմից բանավոր կերպով՝ իր 
ներկայությամբ կամ հեռախոսազանգի միջոցով հարցերի ներկայացման 
հնարավորություն: Բանավոր դիմումը լրացվում է օպերատորի կողմից: Բացի 
բանավոր դիմումից համակարգում նախատեսված է նաև խորհրդատվության 
մատուցման միջավայր, որը նկարագրված է սույն տեխնիկական նկարագրի 12-րդ 
կետում:   

4) Սոցիալական ծառայության գծով համակարգում ներառված դիմումները 
հնարավոր է ակտիվացնել միայն ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների 
էլեկտրոնային սոցիալական գործի միջավայրում: Համակարգում ներառված են 
սոցիալական ծառայության դիմումների ներքոհիշյալ ձևերը՝    

ա. ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառում 
(փաստագրում) և ընտանեկան նպաստի նշանակում, 

բ. երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի նշանակում, 
գ. մինչև երկու տարեկան երեխայի նպաստի նշանակում, 
դ. զոհված` Հայաuտանի ազգային հերոuի կամ Մարտական խաչ շքանշանով 

պարգևատրված անձի ընտանիքի նպաuտի նշանակում,  
ե. միանվագ դրամական կամ հրատապ օգնության նշանակում՝ ընտանիքում 

երեխայի ծննդյան դեպքում, ընտանիքում երեխայի առաջին դաuարան ընդունվելու 
դեպքում, ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում (hուղարկավորության միանվագ 
oգնություն), անհետաձգելի լուծում պահանջող կյանքի դժվարին իրավիճակում,  

զ. ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում որպես 
միայնակ անաշխատունակ կենսաթոշակառու հաշվառվում,  

է. վերականգնողական օգնության տրամադրում՝ բժշկական վերականգնման, 
պրոթեզաoրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնման տեխնիկական միջոցների և 
այլ oժանդակ uարքերի տրամադրման, հոգեբանական վերականգնման, 
մաuնագիտական վերականգնման ու աշխատանքային թերապիայի գծով, 

ը. բնաիրային օգնության տրամադրում, 
թ. ժամանակավոր օթևանի տրամադրում, 
ժ. խնամքի կազմակերպում՝ տնային պայմաններում, բնակչության uոցիալական 

պաշտպանության հաuտատություններում, սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային 
կենտրոններում: 

5) Սոցիալական ապահովության ուղղությունը համակարգում առանձին 
նախագծված չէ և պատվիրակում է գործող համապատասխան տեղեկատվական 
համակարգի ռեսուրսը: «Սոցիալական ապահովություն» ուղղությունն ընտրելու 
դեպքում համակարգից անցում է կատարվում «Կենսաթոշակառուների հաշվառման 
միասնական տեղեկատվական համակարգի» համապատասխան (դիմումների) 
բաժնին:  

6) Զբաղվածության ուղղության գծով համակարգում ներառված են դիմումների 
ներքոհիշյալ ձևերը, որտեղ սույն ենթակետի «ժ» պարբերությունում ներկայացված 
ուղղության դեպքում դիմումները համակարգում հնարավոր է ակտիվացնել միայն 
իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդների էլեկտրոնային սոցիալական 
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գործի միջավայրում: Սույն ենթակետի «լ» պարբերությունում ներկայացված 
ուղղության դեպքում դիմումները համակարգում հնարավոր է ակտիվացնել ինչպես 
իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների 
էլեկտրոնային սոցիալական գործի միջավայրում: Բոլոր մնացած դիմումների 
դեպքում, դիմումի ձևերը համակարգում հնարավոր է ակտիվացնել միայն 
ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների էլեկտրոնային սոցիալական գործի 
միջավայրում.  

ա. որպես աշխատանք փնտրող հաշվառում, գործազուրկի կարգավիճակի 
տրամադրում և գործազրկության նպաստի վճարում, 

բ. հաշվառումից դուրս գալ, 
գ. գործազրկության նպաստի վերահաշվարկ, 
դ. նոր բնակավայր տեղափոխվելու դեպքում կասեցված գործազրկության 

նպաստի վճարման վերականգնում, 
ե. նպաստառու գործազուրկի մահվան դեպքում թաղման նպաստի վճարում, 
զ. նպաստառու գործազուրկի մահվան դեպքում չստացած գործազրկության 

նպաստի վճարում, 
է. այլ վայր աշխատանքի գործուղման կապակցությամբ գործազուրկների և 

աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների նյութական ծախսերի հատուցման 
ծրագրում ընդգրկում, 

ը. զբաղվածության պետական ծառայության հրավերով երկու անգամ անընդմեջ 
չներկայանալու պատճառով դադարեցված գործազրկության նպաստի վճարում, 

թ. մասնագիտական կողմնորոշման ստացում, 
ժ. թափուր աշխատատեղերի հայտարարագրում,  
ի. բնակչության զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրեր, 
լ. զբաղվածության պետական ծառայությունից աշխատուժի շուկայի վիճակի 

մասին անվճար տեղեկատվության ստացում:  
7) Բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղղության դեպքում համակարգում 

ներառված դիմումները հնարավոր է ակտիվացնել միայն ֆիզիկական անձ 
հանդիսացող հաճախորդների էլեկտրոնային սոցիալական գործի միջավայրում: 
Համակարգում ներառված են սոցիալական ծառայության դիմումների ներքոհիշյալ 
ձևերը՝  

ա. բժշկասոցիալական փորձաքննություն՝ մինչև 16 տարեկան անձանց համար, 
բ. բժշկասոցիալական փորձաքննություն՝ 16-18 տարեկան անձանց համար, 
գ. բժշկասոցիալական փորձաքննություն՝ 18-ից բարձր անձանց համար, 
դ. օտարերկրյա քաղաքացիների բժշկասոցիալական փորձաքննություն, 
ե. հաշվառում չունեցող անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննություն, 
զ. վերադասության կարգով բողոքարկում, 
է. ժամանակավոր անաշխատանուկության թերթիկի երկարաձգում: 

8) Այլ, համակարգում չնախատեսված դեպքերում, ազատ ոճով դիմումները 
հնարավոր է ակտիվացնել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ՝ իրավաբանական անձ 
հանդիսացող հաճախորդների էլեկտրոնային սոցիալական գործի միջավայրում: 
Համակարգը նախատեսում է նաև ազատ ոճով դիմումների մուտքագրման 
հնարավորություն՝ հաճախորդի կողմից ներկայացված դիմումի սկանավորման ու 
ներբեռնման միջոցով: 
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9) Համակարգը, տեխնիկական առումով հնարավորություն է ընձեռում լրացված 
դիմումներում կատարել համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց 
իրականացումը հնարավոր է բացառիկ դեպքերում և իրականացման իրավունքը 
տրվում է առանձին աշխատակիցներին՝ վերահսկողության պայմանով: 

10) Սույն կետի երկրորդ ենթակետում նշված ուղղությունն ընտրելուց հետո, 
ակտիվացվում են համակարգում ամրագրված համապատասխան դիմումների 
թեմաները՝ ընտրության հնարավորությամբ: Բացի սույն կետի ութերորդ ենթակետում 
նկարագրված «Այլ» ուղղությունից, առանձին թեմատիկ միջավայրերում նույնպես 
նախատեսված է դիմումի «այլ» ուղղության ընտրության հնարավորություն՝ տվյալ 
բաժնում այլ, համակարգում չնախատեսված ուղղությամբ դիմում ներկայացնելու 
հնարավորության առկայության համար: 

11) Համակարգում դիմումների համար ներառված է համապատասխան 
միջավայր, ինչպես տվյալների լրացման, այնպես էլ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանվող 
փաստաթղթերի ներբեռնման համար:  

12) Թերի կամ ոչ ճիշտ քանակությամբ փաստաթղթեր կցված դիմումների 
ընդունման տեխնիկական հնարավորության ապահովման նպատակով 
համակարգում ներդրված է միջանկյալ հաստատման գործառույթ, որով սահմանվում 
է դիմումի թերի կարգավիճակը և օպերատորի կողմից դրա հետագա խմբագրման 
անհրաժեշտությունը: 

13) Դիմումի լրացումից հետո համակարգը ինքնաշխատ եղանակով գեներացնում 
է դիմումի թերթիկը (այսուհետ՝ դիմում-մակետ), հաճախորդի և դիմումի ընդհանուր 
տվյալներով, ինչպես նաև ներկայացված տվյալների և փաստաթղթերի ճշտության 
հավաստման տեքստով: Դիմում-մակետը ունի առանձնացվող հատված, որը 
հանձնվում է հաճախորդին: Անհրաժեշտության դեպքում համակարգի միջոցով 
գեներացնում է նաև հաճախորդի կողմից չներկայացված փաստաթղթերի ցանկը:  

14) Համակարգը թույլ է տալիս նաև նախատեսել ինքնաշխատ գեներացվող կամ 
ընդունարանի աշխատողի կողմից մուտքագրվող դիմումի պատասխանի ժամկետ, 
որը թույլ է տալիս կառավարել դիմումների մշակման ժամակացույցը:  

12. Երկրորդ մակարդակում հաճախորդը անմիջապես ՀՍԾՏԿ 
ընդունարանում կարող է ստանալ խորհրդատվություն, անկախ արդեն իսկ 
համակարգում լրացված դիմում ունենալու հանգամանքից: Բացի այդ, ընդունարանի 
խորհրդատուն համակարգում տեսնում է բոլոր նույնականացված անձանց ցանկն 
ըստ գեներացված համարների, որոնցից յուրաքանչյուրը ակտիվացնելու դեպքում 
անցում կկատարի իր համար նախատեսված պատուհանին, որտեղ պետք է լրացնել 
իրականացված խորհրդատվության հարցը, պատասխանը, հաճախորդի համար 
ընտրել կարգավիճակ որպես «բավարարված» (դիմողի հարցին ամբողջական, 
սպառիչ պատասխան տալու և այդպիսով տվյալ անձի հետ տարված աշխատանքն 
ավարտված համարվելու դեպքում) և «ներուժային հաճախորդ» 
(խորհրդատվությունից հետո տվյալ ֆիզիկական անձին դիմումի ներկայացման 
հնարավորության ընձեռման դեպքում), ընդ որում հաճախորդին հնարավոր է 
ուղղորդել երկրորդ մակարդակից առաջին մակարդակ` դիմումի լրացման համար:  

13. Երրորդ մակարդակը հնարավորություն է ընձեռում մշտադիտարկելու 
և օգտագործելու առաջին և երկրորդ մակարդակներում մուտքագրված տվյալները։  
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1) Երրորդ մակարդակում համակարգն ունենալու է հետևյալ բաղկացուցիչ 
ենթահամակարգերը՝ 

ա. «Դիմումներ» և «Պատասխան», 
բ. «Որոնում»,  
գ. «Հաշվետվություններ», 
դ. «Կառավարում»: 

2) Համակարգում մուտքագրված բոլոր դիմումներն անկախ կարգավիճակից 
տեսանելի կլինեն դիմումների ցանկում, որին հասանելիություն կունենա միայն 
համապատասխան պատասխանատու աշխատողը: Յուրաքանչյուր դիմումի դիմաց, 
դիմումի հաստատումից հետո առկա են «Պատասխանել», «Դիտել» և «Խմբագրել» 
հրամանները: Այս բաժինը հնարավորություն կտա նաև ֆիլտրել դիմումներն ըստ 
կարգավիճակի: 

3)  «Պատասխան» ենթահամակարգը նախատեսված է դիմումներին 
պատասխանելու համար, որտեղ ներառվում են հասցեագրված հաճախորդի 
տվյալները և պատասխանի բովանդակությունը, պատասխանը ներկայացնելու օրը, 
ամիսը, տարին, ինչպես նաև այլ անհրաժեշտ տվյալներ:  

4) «Որոնում» ենթահամակարգի միջոցով հնարավոր կլինի իրականացնել արդեն 
մուտքագրված դիմումների որոնում՝ ըստ տարբեր հատկանիշների:  

5) «Հաշվետվություններ» ենթահամակարգում հնարավոր կլինի գեներացնել 
դիմումների վերաբերյալ հետևյալ հաշվետվությունները՝ 

ա. ըստ դիմումների կարգավիճակի և այլ պարամետրերի, որը հնարավոր կլինի 
ընտրել «ընտրել պարամետր» բացվող ընտրացուցակից, 

բ. ըստ դիմումների շարժի, որտեղ հնարավոր է տեսնել նշված 
ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր ուղղությամբ ներկայացված դիմումների 
քանակը, դիմումն ընդունած աշխատողի տվյալներն ու սպասարկման տարածքը: 

6) «Կառավարում» ենթահամակարգը թույլ է տալիս սահմանել նոր օգտվողներ 
ու կառավարել դրանց իրավունքները: Այն կազմված է հետևյալ  մասերից՝  

ա. բառարաններ, որոնք հաստատված են ծրագրով և ենթակա չեն 
փոփոխության օգտվողական միջավայրում: 

բ. սահմանված իրավասությամբ խմբեր, որոնք հաստատված են ծրագրով և 
ենթակա չեն փոփոխության օգտվողական միջավայրում:  
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Աշխատանքային գործընթաց

Հարցի լսում և
խորհրդատվություն

Կողմնորոշված, 
առանց հարցերի

ոչ
Ազատ ոճի
դիմումի

ներկայացում

այո

Նույնականացում
կամ անձի
տվյալների

մուտքագրում

Նույնականացում
կամ անձի
տվյալների

մուտքագրում

Իրավաբանական
անձի գործի
մշակում

Սոց. դեպքի
վարում

Կողմնորոշված, 
առանց հարցերի

ոչ

Դիմումի
ներկայացում

այո

այո, իրավաբ. անձի դեպքում

Հարցի սպառում

ոչ

այո, ֆիզ.անձի դեպքում

Ֆիզիկական անձի
գործի մշակում

Ֆիզիկական անձ
հաճախորդ

այո

ոչ

Հերթագրում

Կառավարում, 
վերահսկողություն, 

համակարգում

Դիմումի տրման
պատճառային կապ

 
 
Գծանկար 1. ՀՍԾՏԿ աշխատանքային գործընթացի ալգորիթմը 
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Գծանկար 2. ՀՍԾՏԿ աշխատանքային գործընթացի գործառութային մոդելը 
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Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 
04 հուլիսի 2013 թ.                                                                 N    95 – Ա/1 
 

 
ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  
 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշման N1 հավելվածի 12-րդ կետի դ) 
ենթակետը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 
հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 55-րդ և 56-րդ 
կետերը, 74-րդ կետի 2-րդ ենթակետը,  

ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման համատեքստում 
կարևորելով սոցիալական պաշտպանության տեղեկատվական համակարգերի միջև 
տեղեկատվության ինքնաշխատ փոխանակությունն ապահովող ծրագրային 
ապահովման և սոցիալական դեպքի վարումն ապահովող ծրագրային գործիքի 
ներդրումը և այդ նպատակով 2013 թվականի հունվարի 31-ի թիվ SPAP AF-G-2.1.4. 
պայմանագրի շրջանակներում մշակված՝ համալիր սոցիալական ծառայությունների 
միասնական տեղեկատվական համակարգի կիրառման անհրաժեշտությունը,      

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ 

1. Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում 
ներդնել և կիրառել համալիր սոցիալական ծառայությունների միասնական 
տեղեկատվական համակարգը: 

2. Սահմանել, որ ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն 
որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված փորձնական ծրագրում ընդգրկվելիս, 
համալիր սոցիալական ծառայությունների յուրաքանչյուր տարածքային կենտրոնում 
ներդրվում և կիրառվում է համալիր սոցիալական ծառայությունների միասնական 
տեղեկատվական համակարգը: 

3. <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն>> փակ բաժնետիրական 
ընկերության տնօրեն Վ. Աբազյանին՝ մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ն 
ապահովել սույն հրամանի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված՝ համալիր սոցիալական 
ծառայությունների տարածքային կենտրոններում համալիր սոցիալական 
ծառայությունների միասնական տեղեկատվական համակարգի ներդրման և դրա 
բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ համակարգչային, ցանցային 
տեխնիկայի  շահագործման և սպասարկման աշխատանքների իրականացումը:    

4. Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների 
համակարգողներին և <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն>> փակ 
բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Վ. Աբազյանին՝ համալիր սոցիալական 
ծառայությունների միասնական տեղեկատվական համակարգի կիրառման 
արդյունքում, ըստ անհրաժեշտության, դրա հետագա կատարելագործման 
ուղղությամբ ներկայացնել առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության 
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աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական 
ապահովության պետական ծառայության պետ Ա. Աբրահամյանին: 

5. Սույն հրամանի կատարման նկատմամբ հսկողությունը վերապահել ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ, ինտեգրված 
սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի արդյունավետ 
իրականացումն ապահովելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի 
ղեկավար Ա. Պետրոսյանին:  

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 

23 հուլիսի 2013թ.                                                          N 102  - Ա/1 
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ ՀԱՄԱԼԻՐ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ 

 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 12-րդ 
կետի դ) ենթակետը, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 952-Ն որոշմամբ հաստատված N2 
հավելվածի 2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված պահանջները, 
կարևորելով ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 
ծրագրի արդյունավետության բարձրացման, ինտեգրված սոցիալական 
ծառայությունների տրամադրման շրջանակներում պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձանց հետ համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների 
համագործակցված աշխատանքի կանոնակարգման, սոցիալական ցանցի 
ձևավորման և դրանում համագործակցության ընթացակարգերի հստակեցման 
անհրաժեշտությունը,  

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ 
1. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական 

ծրագրի շրջանակներում հաստատել` 
1) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ համալիր սոցիալական 
ծառայությունների տարածքային կենտրոնների համագործակցության կարգը՝ 
համաձայն թիվ 1 հավելվածի, 

2) սոցիալական ցանցի համագործակցության օրինակելի համաձայնագրի ձևը՝ 
համաձայն թիվ 2 հավելվածի: 

2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ, 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային 
խմբի ղեկավար Ա. Պետրոսյանին՝ ապահովել սույն հրամանի  իրավակիրարկումն 
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի 
շրջանակներում: 

 
Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ  
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Հավելված N 1 
                                             ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  

հարցերի նախարարի  
                                             2013 թվականի հուլիսի 23-ի 

              
N 102-Ա1 հրամանի 

 
ԿԱՐԳ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ ՀԱՄԱԼԻՐ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

 
 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են համալիր սոցիալական ծառայությունների 

կազմակերպման և տրամադրման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 
գործադիր իշխանության տարածքային կառավարման ու տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ 
համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի (այսուհետ՝ 
ՀՍԾՏԿ) համագործակցության, սոցիալական համագործակցության տեղական ցանցի 
ձևավորման, դրանում մասնակցության, սոցիալական համագործակցության 
տեղական ցանցի աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված 
հարաբերությունները, սահմանվում են համագործակցության նպատակները, 
սկզբունքները, ձևաչափը, ուղղությունները և սոցիալական համագործակցության 
տեղական ցանցի տեսակները:     

2. Սույն կարգի գործողությունը չի տարածվում ՀՍԾՏԿ-ում տեղակայված՝ 
Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության հանրապետական և 
տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
սոցիալական ծառայություններ տրամադրող համապատասխան 
ստորաբաժանումների և աշխատողների՝ միմյանց միջև ու ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի 
հետ համագործակցության հետ կապված հարաբերությունների վրա:  

.  
II. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 
3. ՀՍԾՏԿ-ն Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության 

տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
(այսուհետ՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ), 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ համագործակցում է` իր սպասարկման 
տարածքում սոցիալական ծառայությունների համալիր, ամբողջական և հասցեական 
մատուցման արդյունավետության բարձրացման, Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ ՀՍԾՏԿ-ին վերապահված գործառույթների և լիազորությունների 
արդյունավետ և հուսալի կերպով իրականացման համար:  
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4. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական 
և ֆիզիկական անձանց հետ ՀՍԾՏԿ-ի համագործակցությունը կոչված է՝ 

1) ապահովել սոցիալական ծառայությունների համալիր և ամբողջական 
մատուցումը, 

2) բարելավել սոցիալական ծառայությունների հասանելիությունը, 
մատչելիությունը, համակարգել դրանց մատուցումը, 

3) ապահովել անձանց սոցիալական կարիքների և պահանջմունքների 
դիտարկումն ընդհանուր սոցիալական պաշտպանության համակարգի տեսանկյունից, 
բարձրացնել սոցիալական կարիքների և հիմնական պահանջմունքների գնահատման 
օբյեկտիվությունը և արդյունավետությունը,  

4) ապահովել սոցիալական ծառայությունների պլանավորման, կազմակերպման 
և տրամադրման միասնական համակարգի գործունեությունը,  

5) բացահայտել սոցիալական անբավարարվածություն և սոցիալական 
պաշտպանության անհրաժեշտություն առաջացնող գործոնները, դրանց 
փոխկապակցվածությունը և պատճառահետևանքային կապերը, 

6) առավելագույնս կանխարգելել, նվազեցնել և վերացնել սոցիալական 
ռիսկերը, չեզոքացնել սոցիալական անբավարարվածություն և սոցիալական 
պաշտպանության անհրաժեշտություն առաջացնող գործոնների բացասական 
ազդեցությունը, 

7) ապահովել փոխգործակցությունը սոցիալական դեպքի վարման 
շրջանակներում, 

8) բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների հանրապետական և 
տարածքային (համայնքային և միջհամայնքային) ծրագրերի իրականացման 
արդյունավետությունը, 

9) ապահովել անձանց ներգրավվածությունը և ակտիվ մասնակցությունը 
սեփական սոցիալական խնդիրների լուծման գործընթացին, օգնել հայտնաբերելու և 
oգտագործելու դժվարությունները հաղթահարելու, հիմնական պահանջմունքները և 
կարիքները ինքնուրույն բավարարելու կարողությունները,  

10) սոցիալական ծառայությունները կազմակերպել և տրամադրել ռեսուրսների 
արդյունավետ ներգրավմամբ և օգտագործմամբ,   

11) օժանդակել սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կայուն զարգացմանն 
ուղղված միջոցառումների ծրագրի իրականացմանը, 

12) ամրապնդել սոցիալական գործընկերության կայունությունը և խթանել դրա 
շարունակականությունը:  

5. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական 
և ֆիզիկական անձանց հետ ՀՍԾՏԿ-ի համագործակցության հիմքում դրված են 
հետևյալ հիմնական սկզբունքները. 

1) սոցիալական գործընկերությունը, այն է՝ համագործակցության բոլոր 
կողմերի միջև գործընկերային, փոխադարձ վստահության և հարգանքի, համատեղ 
աշխատանքի միջոցով ընդհանուր նպատակների իրականացման հարցում իրական 
շահագրգռվածության, ընդհանուր նպատակների իրագործման համար 
յուրաքանչյուրի իրական և նշանակալից հնարավորությունների գիտակցման և 
արդյունավետ օգտագործման վրա հիմնված հարաբերությունների կառուցումը, 
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2) համակարգվածությունը, այն է՝ համագործակցության շրջանակներում 
աշխատանքների պլանավորումը, կազմակերպումը, ճշգրիտ և արդյունավետ 
բաշխումը՝ հաշվի առնելով պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին ՀՀ օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունների շրջանակը, 
նախանշված յուրաքանչյուր կոնկրետ խնդրի լուծման համար իրավաբանական և 
ֆիզիկական անձանց իրական հնարավորությունների սահմանները, վարչական, 
կազմակերպչական, մարդկային, նյութական, տեղեկատվական և այլ ռեսուրսների 
լիարժեք, արդյունավետ և նպատակային օգտագործման հնարավորությունները, 

3) համաչափությունը, այն է՝ համագործակցության ինքնանպատակ չլինելը և 
դրա ուղղվածությունը հետապնդման ենթակա կոնկրետ նպատակի իրականացմանը,    

4) կանխարգելիչ-խափանիչ միջոցների կիրառումը (նախաձեռնողական  
մոտեցում), այն է՝ սոցիալական ռիսկերի կանխարգելումը, սոցիալական 
անբավարարվածություն և սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտություն 
առաջացնող գործոնների մշտադիտարկումը, սոցիալական կարիքների և խնդիրների 
ծագման վաղ փուլում դրանց նկատմամբ հակազդեցության արդյունավետ միջոցների 
կիրառումը,   

5) սոցիալական կարիքների և խնդիրների խորքային վերլուծությունը, այն է՝ 
կոնկրետ անձի և/կամ նրա ընտանիքի համար առանցքային հանդիսացող 
պրոբլեմների բացահայտումը և ըստ այդմ, տրամադրման ենթակա սոցիալական 
ծառայությունների ճիշտ ընտրությունը,  

6) հրապարակայնությունը, այն է՝ համագործակցության վերաբերյալ 
տեղեկատվության թափանցիկությունը և հասանելիությունը, հանրային 
իրազեկվածության ապահովումը: 

 
III. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԸ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
6. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական 

և ֆիզիկական անձանց հետ ՀՍԾՏԿ-ի համագործակցությունն իրականացվում է երեք 
հիմնական հարթակներում (հարթություններում), այն է՝  

1) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ 
համագործակցության հարթակ, 

2) առևտրային կազմակերպություններ հանդիսացող իրավաբանական 
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հետ համագործակցության հարթակ, 

3) ոչ առևտրային կազմակերպություններ հանդիսացող իրավաբանական 
անձանց և անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց հետ 
համագործակցության հարթակ: 

7. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ 
համագործակցությունն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով սույն կարգի 4-րդ կետում 
նախանշված նպատակների իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ այդ մարմիններին վերապահված լիազորությունների, այդ թվում՝ 
նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու, կոնկրետ ոլորտներում վարչարարություն 
իրականացնելու, վարչական լծակների և կադրային ռեսուրսների արդյունավետ 
կիրառման հնարավորությունը: 
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8. Առևտրային կազմակերպություններ հանդիսացող իրավաբանական անձանց 
և անհատ ձեռնարկատերերի հետ համագործակցությունն  իրականացվում է՝ հաշվի 
առնելով սույն կարգի 4-րդ կետում նախանշված նպատակների իրականացման 
շրջանակներում գույքի ձեռքբերման և ծառայությունների մատուցման հնարավոր 
անհրաժեշտությունը, կարևորելով այդ բնագավառում տվյալ կազմակերպությունների 
և անձանց փորձն ու հմտությունը, նյութական հնարավոր  աջակցությունը և 
ֆինանսական միջոցները ներգրավելու հնարավորությունները:  

9. Ոչ առևտրային կազմակերպություններ հանդիսացող իրավաբանական 
անձանց և ֆիզիկական անձանց հետ համագործակցությունն իրականացվում է` 
հաշվի առնելով այդ կազմակերպությունների և անձանց կողմից հասարակական 
նախաձեռնողականության դրսևորման բարձր աստիճանը, տարածքային 
մակարդակում (համայնքներ, վարչական շրջաններ) սոցիալական պաշտպանության 
կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ իրազեկվածության աստիճանը, առկա 
խնդիրների խորքային և առարկայական իմացությունը և դրանց լուծմանն ուղղված 
մեթոդների կիրառման հարցում ճկունություն դրսևորելու հնարավորությունը, 
քաղաքացիական հասարակությունում այդ կազմակերպությունների դերն ու 
նշանակությունը, գործունեության տարատեսակ առարկա և նպատակներ 
(սոցիալական տարատեսակ ուղղվածություն) ունենալու հանգամանքը, մարդկային 
ռեսուրսների և լրացուցիչ դրամական հոսքերի ներգրավման կարողությունը: 

10. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ սույն կարգի 6-րդ կետում նշված 
հարթակներում համագործակցությունն ուղղված է ՀՍԾՏԿ-ի հետ համագործակցող 
յուրաքանչյուր կողմի՝ սույն կարգի 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերում մատնանշված 
հնարավորությունների զուգակցված կիրառմանը: 

11. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ ՀՍԾՏԿ-ի համագործակցությունը, 
կապված տրամադրվող (տրամադրման ենթակա) սոցիալական ծառայությունների 
բնույթից, լինում է՝ 

 1) սոցիալ-տնտեսական, որն ենթադրում է անձանց ցանկացած տեսակի 
գույքային (այդ թվում՝ դրամական և/կամ բնաիրային) օգնության, վերականգնման 
տեխնիկական միջոցների և այլ օժանդակ սարքերի, ժամանակավոր օթևանի, 
տնային պայմաններում, բնակչության սոցիալական պաշտպանության 
հաստատություններում, սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային կենտրոններում 
խնամքի տրամադրման, բուժման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման, 
մասնագիտական վերականգնման, մասնագիտական ուսուցման, որակավորման 
բարձրացման, վերամասնագիտացման, հարմար աշխատանքի տեղավորելու, 
նպատակով համագործակցություն,  

 2) սոցիալ-հոգեբանական, որն ենթադրում է անձանց հոգեբանական 
օգնության, միջանձնային հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված 
մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրման, հոգեբանական 
վերականգնման, հոգեբանա-մանկավարժական կոնսիլիումների կազմակերպման 
նպատակով համագործակցություն, 

 3) սոցիալ-մանկավարժական, որն ենթադրում է անչափահասների 
ժամանցի և հանգստի կազմակերպման, վերջիններիս մոտ առողջ ապրելակերպի 
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ձևավորման, նրանց մարզական և կրթամշակութային խմբակներում ընդգրկելու, 
մշակութային, կրթական միջոցառումներին, ստեղծագործական մրցույթներին 
ներգրավելու, ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման, բակային 
ճամբարների կազմակերպման նպատակով համագործակցություն, 

 4) սոցիալ-բժշկական, որն ենթադրում է անձանց ալկոհոլային կամ 
թմրամիջոցներից և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերից կախվածության բուժման, 
անցանկալի հղիության կանխման, վեներական հիվանդության կամ այլ 
սեռավարակների կանխարգելման և բուժման նպատակով համագործակցություն, 

 5) սոցիալ-իրավական, որն ենթադրում է անձանց իրավունքների և 
օրինական շահերի պաշտպանության նպատակով խորհրդատվության, 
իրավաբանական օգնության տրամադրման, ներկայացուցչության, քրեական 
գործերով պաշտպանության ապահովման  նպատակով համագործակցություն: 

12. Ըստ կատարման ենթակա միջոցառումների բնույթի, պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձանց հետ ՀՍԾՏԿ-ի համագործակցության ուղղություններն են. 

1) որոնողական (փնտրողական) աշխատանքների իրականացումը, 
տեղեկատվության հավաքագրումը և վերլուծումը, որն ուղղված է լինում ՝ 

ա. կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և այդ իրավիճակում հայտնվելու 
իրական վտանգի ներքո գտնվող անձանց և ընտանիքների  հայտնաբերմանը, 

բ. սոցիալական ռիսկի ներքո գտնվող անձանց և/կամ անձանց որոշակի 
խմբերի հայտնաբերմանը, ընդ որում, սույն կարգի իմաստով, սոցիալական ռիսկ է 
համարվում որոշակի հանգամանքներով և/կամ անձանց սոցիալական 
կարգավիճակով և/կամ ապրելակերպով պայմանավորված, որոշակի 
հավանականությամբ դեպքերի կամ իրադարձությունների տեղի ունենալու 
արդյունքում անձի և/կամ անձանց որոշակի խմբերի համար բացասական այնպիսի 
գործոնների հնարավոր առաջացումը, որոնց ազդեցությունը կարող է հանգեցնել 
անձի և/կամ անձանց որոշակի խմբերի աշխատանքից ազատմանը կամ 
աշխատունակության մշտական կամ ժամանակավոր կորստին կամ 
աշխատաշուկայում անմրցունակության և համապատասխանաբար՝ ապրուստի 
համար անհրաժեշտ միջոցների լրիվ կամ մասնակի կորստի, ինչպես նաև   
բնականոն կենսագործունեության էապես սահմանափակմանը կամ  
կենսամակարդակի զգալի նվազեցմանը,   

 գ. անօթևան, թափառաշրջիկ, մուրացկանությամբ զբաղվող երեխաների,  
ուսումնական հաստատություններում չընդգրկված, ուսումնական հաստատություններ 
չհաճախող դպրոցական տարիքի երեխաների հայտնաբերմանը, 

 դ. թրաֆիկինգի ենթարկված և թրաֆիկինգի ենթարկվելու իրական վտանգի 
ներքո գտնվող անձանց հայտնաբերմանը, 

 ե. տարածքային մակարդակում սոցիալական իրավիճակի ուսումնասիրմանը, 
սոցիալական խնդիրների և դրանք ծնող գործոնների պատճառահետևանքային 
կապերի վերլուծությանը. 

 2) կանխարգելիչ աշխատանքների իրականացումը (նախաձեռնողակա-
նության կիրառումը), որն ուղղված է լինում՝ 
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 ա. կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվելու, սոցիալական ռիսկերի և 
թրաֆիկինգի կանխարգելմանը, դրանց վտանգի ներքո գտնվելու պատճառների 
բացահայտմանը և վերացմանը, 

 բ. երեխաների շրջանում թափառաշրջիկության, մուրացկանության, 
վնասակար սովորությունների ձեռքբերման կանխարգելմանը, 

 գ. բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների և 
սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային կենտրոնների նյութական 
ապահովվածությանը, գույքային վերազինմանը, դրանցում գտնվելու  պայմանների 
էական բարելավմանը և հարմարավետության ապահովմանը. 

3) թիրախավորված աջակցության տրամադրումը՝ հետապնդման ենթակա 
կոնկրետ նպատակի (նպատակների) իրականացման համար անհրաժեշտ և 
բավարար միջոցառումների իրականացումը, որն ուղղված է լինում՝  

ա. կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքների 
հիմնական և անհատական պահանջմունքների, սոցիալական կարիքների 
բավարարմանը, սոցիալական խնդիրների լուծման համար հասցեական և 
արդյունավետ աջակցության տրամադրմանը, 

բ. սոցիալական ռիսկի ներքո գտնվող անձանց և/կամ անձանց որոշակի 
խմբերի այնպիսի օգնության տրամադրմանը, որը վերացնում կամ առավելապես 
նվազեցնում է սոցիալական ռիսկը և/կամ դրանք ծնող պատճառները, 

գ. անօթևան, թափառաշրջիկ, մուրացկանությամբ զբաղվող երեխաներին 
ընտանիք վերադարձնելուն, խնամատար ընտանիքում, բնակչության սոցիալական 
պաշտպանության հաստատություններում տեղավորելուն, դպրոցական տարիքի 
երեխաներին ուսումնական հաստատություններում ընդգրկելուն, ուսումնական 
հաստատություններ նրանց հաճախելիությունն ապահովելուն, երեխաների այլ 
իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունն իրականացնելուն,  

դ. թրաֆիկինգի ենթարկված անձանց սոցիալական վերականգմանն ուղղված 
ծրագրերի ապահովմանը և հասարակություն լիարժեք ինտեգրվելուն, 

ե. անձի կյանքին, առողջությանը, հոգեկան և/կամ սեռական 
անձեռնմխելիությանը սպառնացող վտանգի վերացմանը, այլ հրատապ 
միջամտություն պահանջող աջակցության տրամադրմանը:  

 
IV. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑ ԵՎ 

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ 
 
13. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ ՀՍԾՏԿ-ի համագործակցությունն 
իրականացվում է սոցիալական գործընկերության միջոցով:  

14. Սոցիալական գործընկերության իրականացման նպատակով, ՀՍԾՏԿ-ի 
սպասարկման տարածքում ձևավորվում է սոցիալական համագործակցության 
տեղական ցանց: 

15. Սոցիալական համագործակցության տեղական ցանցը (այսուհետ՝ 
Սոցիալական ցանց) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց փոխգործակցության, համատեղ 
գործունեության համակարգ է՝ ուղղված ՀՍԾՏԿ-ի սպասարկման տարածքում 
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անձանց, անձանց որոշակի խմբերի և ընտանիքների իրավունքների 
պաշտպանությանն ու իրականացմանը, օրինական շահերի և ազատությունների 
ապահովմանը, որն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
պահանջներին համապատասխան սոցիալական ծառայությունների 
կազմակերպման և տրամադրման միջոցով:  

16. Սոցիալական ցանցի ձևավորման նպատակով, ՀՍԾՏԿ-ի (վերջինիս 
համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձի) կողմից  
իրականացվում է ՀՍԾՏԿ-ի սպասարկման տարածքում իրավազորություն ունեցող 
պետական և տեղական մարմինների, ՀՍԾՏԿ-ի սպասարկման տարածքում 
տրամադրվող ծառայությունների, իրականացվող տարատեսակ ծրագրերի, ինչպես 
նաև ՀՍԾՏԿ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող և/կամ գործունեություն 
իրականացնող այն իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի 
քարտեզագրում, որոնց հնարավորությունների մասնակի կամ ամբողջական 
կիրառումը ՀՍԾՏԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում, հնարավորություն 
կընձեռի իրականացնել սույն կարգի 4-րդ կետում նախանշված մեկ կամ մի քանի 
նպատակները:  

17. Քարտեզագրման փուլերն են՝ 
1) նախապատրաստումը՝ այն տվյալների և տեղեկությունների առանձնացումը, 

դրանց բովանդակային առումով տեսակավորումը, որոնք ենթակա են 
հավաքագրման.   

2) հավաքագրումը, այն է՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
չարգելված բոլոր միջոցներով այն տվյալների և տեղեկությունների հավաքագրումը, 
որոնք անհրաժեշտ են Սոցիալական ցանցի ձևավորման համար.  

3) վերլուծությունը և բացահայտումը, այն է՝ հավաքագրված 
տեղեկատվության ուսումնասիրությունը, ձեռք բերված տվյալների և 
տեղեկությունների տեսակավորումը՝ կախված դրանց բնույթից, ծառայությունների 
տեսակներից, իրականացվող ծրագրերից և հնարավոր այլ հատկանիշներից, հաշվի 
առնելով դրանց ընդհանրությունները և տարբերությունները, գնահատելով 
Սոցիալական ցանցի հնարավոր մասնակիցների ներուժի օգտագործման 
հնարավորությունը սոցիալական ծառայությունների կազմակերպման և 
տրամադրման համատեքստում.  

4) պլանավորումը՝ ձեռք բերված տեղեկատվության հիման վրա 
համապատասխան միջոցառումների, աշխատանքների, գործողությունների պլանների 
մշակումը՝ ուղղված կոնկրետ սուբյեկտներին Սոցիալական ցանցում ներգրավելուն և 
համագործակցության հնարավոր ուղղություններին.        

5) մշտադիտարկումը, այն է՝ ձեռք բերված տեղեկատվության և պլանավորված   
միջոցառումների, աշխատանքների, գործողությունների շարունակական 
դիտարկումների, հետազոտությունների և գնահատման գործընթացը, որն 
իրականացվում է հնարավոր փոփոխությունները կանխատեսելու, ժամանակին 
բացահայտելու, դրանց հնարավոր բացասական հետևանքները կանխելու, հնարավոր 
դրական զարգացումներն արդյունավետ օգտագործելու և Սոցիալական ցանցի 
ընդլայնման նպատակով.  

6) արդիականացումը՝ մշտադիտարկման արդյունքում անհրաժեշտ  
փոփոխությունների կատարումը, տեղեկատվության վերանայումը և թարմացումը, 
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Սոցիալական ցանցի բնականոն և արդյունավետ գործունեության, դրա զարգացման 
և ընդլայնման համար  անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովումը: 

18. Քարտեզագրման ընթացքում տվյալները և տեղեկությունները 
հավաքագրվում են, վերանայվում և թարմացվում են բացառապես Սոցիալական 
ցանցի ձևավորման, զարգացման, ընդլայնման և դրա միջոցով սույն կարգի 4-րդ 
կետում նախանշված նպատակների իրականացման համար և չեն կարող 
օգտագործվել այլ նպատակներով, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:  

19. Քարտեզագրման ընթացքում չեն կարող հավաքագրվել այնպիսի տվյալներ 
և տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ չեն սույն կարգի 18-րդ կետով սահմանված 
նպատակների իրականացման համար: Սույն կարգի 4-րդ կետում նախանշված մեկ 
կամ մի քանի նպատակների իրականացման համար անհատ ձեռնարկատեր 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ համապատասխան 
տեղեկատվությունը կարող է ձեռք բերվել և Սոցիալական ցանցի ձևավորման, 
զարգացման, ընդլայնման համար օգտագործվել բացառապես այդ ֆիզիկական 
անձանց համաձայնությամբ :  

20. Քարտեզագրման ընթացքում չեն կարող հավաքագրվել՝ 
1) Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը համարվող՝ պետական և 

ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, 
2) ծառայողական, առևտրային, ապահովագրական, բանկային և այլ գաղտնիք 

կազմող տվյալներ և տեղեկություններ,  
3) այնպիսի տվյալներ և տեղեկություններ, որոնք այդ տվյալների և 

տեղեկությունների օրինական տիրապետողը մտադիր են եղել գաղտնի պահել և 
ՀՍԾՏԿ-ն կամ քարտեզագրումն իրականացնող համապատասխան 
լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձը տեղյակ են եղել կամ պարտավոր 
էին տեղյակ լինել այդ մտադրության վերաբերյալ: 

 
IV. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 
21. Սոցիալական ցանցը, կախված ձևավորման եղանակից, մասնակիցների 

կողմից ՀՍԾՏԿ-ի հետ համագործակցության իրավական հիմքերի առկայությունից 
կամ բացակայությունից, լինում է հետևյալ տեսակների՝ 

1) ձևայնացված, 
2) ոչ ձևայնացված, 
3) խառը: 
22. Ձևայնացված Սոցիալական ցանցի կազմավորման նպատակով, հաշվի 

առնելով քարտեզագրման արդյունքները, ՀՍԾՏԿ-ի և սույն կարգի 3-րդ կետում 
նշված  առնվազն մեկ սուբյեկտի միջև, որը պատրաստակամ է սույն կարգի 4-րդ 
կետում նշված մեկ կամ մի քանի նպատակների իրականացման շրջանակներում 
համագործակցելու ՀՍԾՏԿ-ի հետ, կնքվում է Սոցիալական ցանցի 
համագործակցության մասին համաձայնագիր (այսուհետ՝ Համաձայնագիր):   

23. Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից ձևայնացված Սոցիալական 
ցանցը համարվում է կազմավորված : 
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24. Համաձայնագիրը բաց է ստորագրման համար բոլոր պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց համար, որոնք պատրաստակամ են սույն կարգի 4-րդ կետում նշված մեկ 
կամ մի քանի նպատակների իրականացման շրջանակներում համագործակցելու 
ՀՍԾՏԿ-ի հետ: 

25. Ձևայնացված Սոցիալական ցանցի անդամ (մասնակից) են հանդիսանում 
ինչպես Համաձայնագիրը կնքող կողմերը, այնպես էլ այն պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները, ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք 
Համաձայնագրի կնքումից հետո, սույն կարգով և Համաձայնագրով նախատեսված 
պահանջներին համապատասխան, հետագայում միանում են Համաձայնագրին:     

26. Համաձայնագրին միացումն իրականացվում է՝ այդպիսի մտադրություն 
ունեցող, սույն կարգի 3-րդ կետում նշված սուբյեկտի կողմից միանալու վերաբերյալ 
գրավոր ծանուցումը կամ միանալու վերաբերյալ տվյալ սուբյեկտի կամահայտնու-
թյունն արտահայտող այլ փաստաթուղթը ՀՍԾՏԿ-ին ի պահ հանձնելու միջոցով:  

27. Համաձայնագրին միացած կողմը համարվում է ձևայնացված Սոցիալական 
ցանցի անդամ՝ Համաձայնագրին  միանալու պահից:   

28. ՀՍԾՏԿ-ն, Համաձայնագրով սահմանված ժամկետներում և կարգով, 
Սոցիալական ցանցի բոլոր անդամներին ծանուցում է Համաձայնագրին միանալու 
վերաբերյալ ծանուցումների կամ այլ փաստաթղթերի ստացման, Համաձայնագրին 
վերապահումներով միանալու և վերապահումներից հրաժարվելու, Համաձայնագրում 
փոփոխություն և/կամ լրացում կատարելու առաջարկությունների,  Համաձայնագրին 
մասնակցությունը դադարեցնելու, Համաձայնագիրը լուծելու վերաբերյալ 
ծանուցումների մասին:  

29. Ձևայնացված Սոցիալական ցանցի անդամները կարող են միմյանց հետ 
կնքել լրացուցիչ համաձայնագրեր և ձեռք բերել այլ պայմանավորվածություններ՝ 
Համաձայնագրի կատարման համար անհրաժեշտ միջոցառումների սահմանման 
և/կամ իրականացման նպատակով:  

30. Համաձայնագրին միանալու, դրանում փոփոխություն և/կամ լրացում 
կատարելու, Համաձայնագրին մասնակցությունը դադարեցնելու, Համաձայնագիրը 
լուծելու և ձևայնացված Սոցիալական ցանցի անդամների միջև հարաբերությունների 
այլ առանձնահատկությունները կարգավորվում են Համաձայնագրով: 

31. Ձևայնացված Սոցիալական ցանցը դադարում է Համաձայնագիրը դրա 
բոլոր կողմերի համաձայնությամբ լուծվելու դեպքում: Համաձայնագրին Սոցիալական 
ցանցի մեկ կամ մի քանի անդամի մասնակցության դադարեցումը չի նշանակում 
Սոցիալական ցանցի դադարում, քանի դեռ Համաձայնագիրը գործում է ՀՍԾՏԿ-ի և 
Համաձայնագրի կողմ հանդիսացող՝ Սոցիալական ցանցի առնվազն մեկ անդամի 
միջև:      

32. Ոչ ձևայնացված Սոցիալական ցանցը ՀՍԾՏԿ-ի և սույն կարգի 3-րդ կետում 
նշված մեկ կամ մի քանի սուբյեկտների միջև փոխգործակցության և համատեղ 
գործունեության այնպիսի համակարգ է, որն ուղղված է սույն կարգի 4-րդ կետում 
նշված մեկ կամ մի քանի նպատակների իրականացման համար կոնկրետ դեպքերի 
շրջանակներում փաստացի համագործակցությանը, չունի մշտական բնույթ, և որի 
ձևավորումն ամրագրված չէ Համաձայնագրով:     
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33. Խառը Սոցիալական ցանցը ՀՍԾՏԿ-ի և սույն կարգի 3-րդ կետում նշված  
մեկ կամ մի քանի սուբյեկտների միջև փոխգործակցության և համատեղ 
գործունեության այնպիսի համակարգ է, որը միաժամանակ պարունակում է ինչպես 
ձևայնայված, այնպես էլ ոչ ձևայնացված Սոցիալական ցանցի հատկանիշներ, այն է՝  

1) ՀՍԾՏԿ-ի և Սոցիալական ցանցի մեկ կամ մի քանի անդամների միջև 
համագործակցությունն իրականացվում է Համաձայնագրի հիման վրա:  

2) ՀՍԾՏԿ-ի և Սոցիալական ցանցի մեկ կամ մի քանի այլ անդամների միջև 
իրականացվում է սույն կարգի 32-րդ կետով նախատեսված համագործակցությունը:   

 34. Խառը Սոցիալական ցանցը վերածվում է ձևայնացվածի, եթե  դադարում է 
համագործակցությունը ՀՍԾՏԿ-ի և Սոցիալական ցանցի մեկ կամ մի քանի այն բոլոր 
անդամների միջև, որոնց հետ համագործակցությունը կրում էր ոչ ձևայնացված 
բնույթ: 

 35. Խառը Սոցիալական ցանցը վերածվում է ոչ ձևայնացվածի, եթե 
Համաձայնագիրը լուծվելու դեպքում առկա է ՀՍԾՏԿ-ի և Սոցիալական ցանցի մեկ 
կամ մի քանի այն անդամների միջև այն համագործակցությունը, որը կրում է ոչ 
ձևայնացված բնույթ:   

 36. Խառը Սոցիալական ցանցի կազմավորման, դրան մասնակցության, 
մասնակցությունը դադարեցնելու, անդամների միջև հարաբերությունների և խառը 
Սոցիալական ցանցում այլ հարաբերությունների վրա տարածվում են ձևայնացված 
Սոցիալական ցանցի վերաբերյալ սույն կարգով սահմանված դրույթները, եթե այլ բան 
չի բխում դրանց կարգավորման առանձնահատկություններից:   

  
V. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
 
37. Սոցիալական ցանցի անդամները կարող են իրականացնել 

աշխատանքային, գործնական հանդիպումներ, քննարկումներ, համաժողովներ, 
վարել բանակցություններ, կազմավորել համատեղ աշխատանքային խմբեր, 
հանձնաժողովներ, իրականացնել համագործակցության արդյունավետության և 
փոխգործակցության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ այլ միջոցառումներ:  

38. Ձևայնացված և խառը Սոցիալական ցանցում սույն կարգի 37-րդ կետով 
նախատեսված  միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորվում են Համաձայնագրով, իսկ սույն կարգի 29-րդ 
կետով նախատեսված դեպքում՝ կարող են կարգավորվել նաև լրացուցիչ 
համաձայնագրերով: 

39. Ձևայնացված և խառը Սոցիալական ցանցում աշխատանքների 
կազմակերպման և համակարգման նպատակով, կարող է ստեղծվել համակարգող 
խորհուրդ: Համակարգող խորհրդի կազմում ընդգրկվում են Սոցիալական ցանցի 
բոլոր անդամները՝ անձամբ կամ ներկայացուցիչների միջոցով: Համակարգող 
խորհուրդը կազմավորվում է դրանում Սոցիալական ցանցի բոլոր անդամների  
(ներկայացուցիչների) հավասար քանակով ներկայացուցչության սկզբունքով:   

40. Համակարգող խորհուրդը, ի թիվս Սոցիալական ցանցում աշխատանքների 
կազմակերպման և համակարգման նպատակով իրականացվող այլ գործառույթների, 
կարող է՝  
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1) ՀՍԾՏԿ-ի սպասարկման տարածքում սոցիալական իրավիճակի 
վերլուծության և առաջնային սոցիալական խնդիրների բացահայտման արդյունքում 
որոշել բնակչության այն խոցելի խմբերին, որոնց պետք է տրվի 
առաջնահերթություն՝ տվյալ սոցիալական խնդիրների լուծման համար 
Սոցիալական ցանցի անդամների կողմից սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման առումով, 

2) կազմակերպել համապատասխան նախագծերի, առաջարկությունների 
փաթեթների, ծրագրերի, այլ փաստաթղթերի լսումներ և քննարկումներ՝ սույն կետի 
1-ին ենթակետում նշված սոցիալական խնդիրների լուծման համար սոցիալական 
ծառայությունների տրամադրման լավագույն պայմանների, ուղղությունների, 
եղանակների որոշման նպատակով, 

3) կազմակերպել Սոցիալական ցանցի անդամների վարչական, 
կազմակերպչական, մարդկային, նյութական, տեղեկատվական և այլ ռեսուրսների ու 
հնարավորությունների զուգակցված, արդյունավետ և նպատակային կիրառումը՝ սույն 
կարգի 4-րդ կետում նախանշված նպատակների իրականացման համար, 

 4) սոցիալական ծառայությունների տրամադրման վերաբերյալ Սոցիալական 
ցանցի անդամների (դրանց պաշտոնատար անձանց, աշխատողների, անդամների) 
համար կազմակերպել ուսուցողական, մեթոդական դասընթացներ, ապահովել 
անհրաժեշտ խորհրդատվությամբ և տեղեկատվությամբ:     

41. Համակարգող խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում և 
իրականացնում է նիստերի միջոցով : Համակարգող խորհրդի նիստերի գումարման 
և անցկացման կարգը սահմանվում է  համակարգող խորհրդի կողմից հաստատված 
կանոնակարգով: 

42. Համակարգող խորհրդի նիստերի քվորումը սահմանվում է համակարգող 
խորհրդի կանոնակարգով, սակայն չի կարող Սոցիալական ցանցի անդամների 
ընդհանուր թվի կեսից պակաս լինել:  

43. Համակարգող խորհրդի նիստերում որոշումներն ընդունվում են նիստին 
ներկա՝ համակարգող խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ, եթե այլ 
բան սահմանված չէ համակարգող խորհրդի կանոնակարգով: Քվեարկության 
ժամանակ համակարգող խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: 
Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումը համակարգող խորհրդի մեկ 
անդամից մյուսին չի թույլատրվում:   

44. Համակարգող խորհրդի որոշումները չեն կարող ընդունվել հեռակա 
քվեարկության (հարցման) միջոցով: Համակարգող խորհրդի որոշումները կարող են 
ընդունվել նաև այնպիսի նիստով, որի ժամանակ նիստի մասնակիցները միմյանց 
հետ հաղորդակցվում են հեռախոսային, հեռուստակապի կամ այլ կապի միջոցով՝ 
իրական ժամանակի ռեժիմում: Նման նիստում ընդունված որոշումները չեն 
համարվում հեռակա քվեարկության (հարցման) միջոցով ընդունված որոշումներ:  

45. Համակարգող խորհրդի աշխատանքների հետ կապված այլ 
հարաբերությունները կարգավորվում են համակարգող խորհրդի կանոնակարգով:  
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Հավելված N 2 
                                             ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  

հարցերի նախարարի  
                                             2013 թվականի հուլիսի  23-ի  N 102 – Ա/1 հրամանի 

 
ՁԵՎ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ 
 
------------------------                 <<   >> --------------------  թ. 
     կնքման վայրը 
1.  
 Համալիր սոցիալական ծառայությունների ------------------------- -ի 

տարածքային կենտրոնը                                                                         անվանումը  
այսուհետ՝ <<Կողմ- 1 >>,  ի դեմս  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
(համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, ազգանունը, 

անունը) 
 
որը գործում է --------------------------------------------------- հիման վրա, մի կողմից, և  
                             (կանոնադրության, լիազորագրի կամ այլնի)                                      
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

(Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության տարածքային 
կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը կամ 
իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անվանումը, պետական 
գրանցման օրը, ամիսը, տարին, պետական գրանցման վկայականի համարը կամ 
անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, 
անձնագրի համարը, տրման օրը, ամիսը, տարին, ում կողմից), այսուհետ՝ << Կողմ–
2>>, ի դեմս  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------,                                

      (համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, ազգանունը, 
անունը) 

 
որը գործում է --------------------------------------------------- հիման վրա, մյուս կողմից,   
2.                    (կանոնադրության, լիազորագրի կամ այլնի)                                       
(համատեղ հիշատակման դեպքում, այսուհետ` Կողմեր), կարևորելով 

սոցիալական ոլորտի կայուն զարգացումը, ինտեգրված սոցիալական 
ծառայությունների շրջանակներում պետական, համայնքային և ոչ պետական 
կազմակերպությունների ու անհատների դերը և նշանակությունը, սոցիալական 
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ծառայությունների տրամադրման նպատակով իրականացվելիք գործողությունների 
համակարգվածության և արդյունավետ համագործակցության, սոցիալական 
ծառայությունների տարածքային ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը, 
արտահայտելով սոցիալական ոլորտում համագործակցության փոխադարձ 
նկրտումները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ` Համաձայնագիր) 
ներքոհիշյալի վերաբերյալ: 

 
3. I. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ                                                        
4. 1. Կողմերն արտահայտում են սոցիալական ոլորտում միմյանց հետ 

համագործակցելու իրենց պատրաստակամությունը և ձգտումները` հետևյալ 
հիմնական ուղղություններով. 

5. 1) սոցիալական ծառայությունների համալիր և ամբողջական մատուցման 
ապահովում,  

6. 2) սոցիալական ծառայությունների հասանելիության, մատչելիության 
բարելավում և դրանց մատուցման համակարգում,   

7. 3) սոցիալական ծառայությունների պլանավորման, կազմակերպման և 
տրամադրման միասնական համակարգի գործունեության ապահովում, 

8. 4) սոցիալական ռիսկերի կանխարգելում, նվազեցում և վերացում, 
սոցիալական անբավարարվածություն և սոցիալական պաշտպանության 
անհրաժեշտություն առաջացնող գործոնների, դրանց փոխկապակցվածության և 
պատճառահետևանքային կապերի բացահայտում, դրանց բացասական ազդեցության 
չեզոքացում, 

9. 5) սոցիալական կարիքների  և հիմնական պահանջմունքների գնահատում,  
10. 6) սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում փոխգործակցության 

ապահովում,   
11. 7) սոցիալական ծառայությունների հանրապետական և տարածքային 

(համայնքային և միջհամայնքային) ծրագրերի իրականացման արդյունավետության 
բարձրացում, 

12. 8) ռեսուրսների արդյունավետ ներգրավմամբ և օգտագործմամբ 
սոցիալական ծառայությունների կազմակերպում և տրամադրում  

13. 9) սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կայուն զարգացմանն ուղղված 
միջոցառումների ծրագրի իրականացմանն օժանդակում:  

14. 2. Համաձայնագրի 1-ին կետում նշված` համագործակցության հիմնական 
ուղղությունները սպառիչ բնույթ չեն կրում և չեն կարող արգելք հանդիսանալ 
Կողմերի` այլ ուղղություններով համագործակցելուն կամ բացառել նման 
համագործակցության հնարավորությունը: 

15. 3. Համաձայնագրի շրջանակներում համագործակցության ապահովման, 
դրանից բխող անհրաժեշտ գործողությունների ամբողջական և համակարգված 
իրականացման, Կողմերի տրամադրության տակ գտնվող  ռեսուրսների արդյունավետ 
ներգրավման և օգտագործման նպատակով, Կողմերը ձևավորում են 
համապատասխան սոցիալական ցանց (այսուհետ` Սոցիալական ցանց), որի անդամ 
են հանդիսանում ինչպես Կողմերը, այնպես էլ բոլոր այն իրավաբանական և 
ֆիզիկական անձինք, ՀՀ գործադիր իշխանության տարածքային կառավարման, 
տեղական ինքնակառավարման մարմինները (այսուհետ նաև՝ պետական և տեղական 
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ինքնակառավարման մարմիններ), որոնք հետապնդում են Համաձայնագրով 
նախանշված նպատակները, պատրաստ են համագործակցելու Համաձայնագրի 1-ին 
կետով սահմանված ուղղություններից առնվազն մեկով և Համաձայնագրի 13-րդ 
կետին համապատասխան, հետագայում միանում են Համաձայնագրին:  

 
16. II. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԵՎ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
 
17. 4. Համաձայնագրով նախատեսված համագործակցության 

արդյունավետության և փոխգործակցության ապահովման նպատակով, Կողմերը 
պայմանավորվում են պարբերաբար իրականացնել աշխատանքային, գործնական 
հանդիպումներ, քննարկումներ, համաժողովներ : 

18. 5. Համաձայնագրով նախանշված նպատակների և համագործակցության 
յուրաքանչյուր կոնկրետ ուղղությամբ ձեռնարկվելիք (ձեռնարկվող) միջոցառումների 
համակարգված իրականացման նպատակով, Կողմերը կարող են կազմավորել 
համատեղ աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ :  

 6. Նախքան Համաձայնագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր ծրագրի 
իրականացումը և համագործակցության յուրաքանչյուր կոնկրետ ուղղությամբ 
միջոցառումների ձեռնարկումը, Կողմերը միմյանց հետ վարում են բանակցություններ 
և համաձայնեցնում կատարվելիք գործողությունների բնույթը, ժամկետները, ինչպես 
նաև այնպիսի այլ պայմաններ, որոնք կարևորվում են Կողմերից թեկուզև մեկի 
կողմից :  

 7. Կողմերից յուրաքանչյուրը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ 
միջոցառումները Համաձայնագրով սահմանված պահանջների արդյունավետ 
կիրառումն ապահովելու համար : Կողմերը կարող են իրականացնել 
համագործակցության արդյունավետության և փոխգործակցության ապահովման 
նպատակով անհրաժեշտ այլ միջոցառումներ, այդ թվում՝  աշխատանքների 
կազմակերպման և համակարգման նպատակով ստեղծել համակարգող խորհուրդ : 

 8. Կողմերից յուրաքանչյուրը Համաձայնագրի կնքման պահից հետո 
ողջամիտ ժամկետում կնշանակի պատաuխանատու անձի (կամ անձանց), որը 
(որոնք)  կապահովի (կապահովեն) Կողմերի միջև հաղորդակցությունը : Կողմերի 
նշանակած պատասխանատու անձինք համատեղ կմշակեն Համաձայնագրի 
կիրարկումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը, 
կարող են քննարկել համագործակցության և փոխգործակցության իրականացման 
հետ կապված հարցեր և Կողմերին ներկայացնել համապատասխան 
առաջարկություններ :  

 9. Կողմերը կարող են միմյանց հետ հետ կնքել լրացուցիչ համաձայնագրեր 
և ձեռք բերել այլ պայմանավորվածություններ՝ Համաձայնագրի կատարման համար 
անհրաժեշտ միջոցառումների սահմանման և/կամ իրականացման նպատակով :  

 
III. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 
 
 10. Կողմերը հավաստիացնում և երաշխավորում են, որ 
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 1) Համաձայնագիրը համարվում է պատշաճ կերպով կնքված և իրենց 
համար ունի պարտադիր իրավաբանական ուժ, 

 2) Համաձայնագիրն իրենց համար հանդիսանում է իրական, պարտադիր և 
իրագործվող, 

 3) ունեն լիարժեք լիազորություններ և իրավասություն Համաձայնագրի 
կնքման համար, oժտված են Համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների 
կատարման համար բոլոր իրավունքներով և իրավասություններով, 

 4) պատրաստ են իրականացնել Համաձայնագրից բխող իրենց 
պարտավորությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր 
գործողությունները,  

 5) Համաձայնագրի կնքումը և կատարումը չի խախտում որևէ պայմանագրի 
պահանջ, որում Կողմերը միասին կամ յուրաքանչյուրն առանձին հանդես են  գալիս 
որպես կողմ, ինչպես նաև երրորդ անձանց որևէ իրավունքներ,  

 6) Համաձայնագիրը կնքվել է որպես բարի կամքի դրսևորում, իրենց համար 
պարզ և ընդունելի են Համաձայնագրի կնքման իրավական հետևանքները և 
համապատասխանում են Կողմերի կամահայտնությանը: 

 
IV. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼԸ 
19.  
20. 11. Կողմերը կարևորում և խրախուսում են Համաձայնագրով նախանշված 

նպատակների իրագործմանը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակցությունը և նրանց միացումը 
Սոցիալական ցանցին:  

 12. Համաձայնագիրը բաց է ստորագրման համար բոլոր ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց, պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների համար, որոնք հետապնդում են Համաձայնագրով նախանշված 
նպատակները և պատրաստ են համագործակցելու Համաձայնագրի 1-ին կետով 
սահմանված ուղղություններից առնվազն որևէ մեկով : 

 13. Համաձայնագրին միացումն իրականացվում է միանալու վերաբերյալ 
գրավոր ծանուցումը (կամ միանալու վերաբերյալ կամահայտնությունն արտահայտող 
այլ փաստաթուղթը) <<Կողմ-1>>-ին ի պահ հանձնելու միջոցով: Համաձայնագրին 
միանալու վերաբերյալ ծանուցումը (կամ միանալու վերաբերյալ կամահայտնությունն 
արտահայտող այլ փաստաթուղթը) պարտադիր կերպով պետք է պարունակի 
Համաձայնագրին ամբողջությամբ միանալու մասին համապատասխան դրույթ, 
հակառակ պարագայում այն չի կարող հիմք հանդիսանալ Համաձայնագրին 
միանալու համար: Համաձայնագրին միանալու վերաբերյալ ծանուցումը (միանալու 
վերաբերյալ կամահայտնությունն արտահայտող այլ փաստաթուղթը) համարվում է 
Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: 

14. Համաձայնագրին միացած կողմը համարվում է Սոցիալական ցանցի 
անդամ՝ Համաձայնագրին  միանալու պահից:    
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V. ԿՈՂՄԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  
 
15. Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը, Համաձայնագրի 

մեկնաբանման և կիրարկման վերաբերյալ տարաձայնությունները լուծվում են 
համատեղ խորհրդակցությունների և բանակցությունների միջոցով:  

 
VI.  ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
 
16. Համաձայնագրին միանալու ժամանակ միացող յուրաքանչյուր կողմ 

կարող է վերապահումներ կատարել Համաձայնագրի 1-ին կետով սահմանված 
ուղղություններից մեկի կամ մի քանիսի վերաբերյալ, ինչն ենթակա է 
մատնանշման Համաձայնագրի 13-րդ կետին համապատասխան ներկայացվող 
գրավոր ծանուցումում (կամ այլ փաստաթղթում) : Սույն կետի համաձայն 
վերապահում կատարած կողմը կարող է ցանկացած ժամանակ հետ վերցնել 
վերապահումը՝ <<Կողմ-1>>-ին  հասցեագրված ծանուցման միջոցով : 

17. <<Կողմ-1>>-ը, սույն կետում մատնանշված տեղեկությունների ստացման 
պահից եռօրյա ժամկետում, Համաձայնագրի բոլոր կողմերին (Սոցիալական 
ցանցի անդամներին) գրավոր տեղեկացնում է՝ 

1) Համաձայնագրի 13-րդ կետին համապատասխան միանալու վերաբերյալ 
ծանուցումների (կամ այլ փաստաթղթերի) ներկայացման մասին, 

2) Համաձայնագրի 16-րդ կետին համապատասխան վերապահումների և 
վերապահումներից հրաժարվելու մասին, 

3) Համաձայնագրի 22-րդ կետին համապատասխան Համաձայնագրում 
փոփոխություն և/կամ լրացում կատարելու առաջարկությունների մասին, 

4) Համաձայնագրի 23-րդ կետին համապատասխան Համաձայնագիրը 
լուծելու վերաբերյալ ծանուցման մասին, 

5) Համաձայնագրի 24-րդ կետին համապատասխան Համաձայնագրին 
մասնակցությունը դադարեցնելու վերաբերյալ ծանուցման մասին : 

18. Համաձայնագրին միացած յուրաքանչյուր կողմ ընդունում է 
Համաձայնագրով սահմանված պայմանները և Համաձայնագրին միանալու 
պահից նրանց նկատմամբ տարածվում են Կողմերին վերաբերող բոլոր 
դրույթները՝ հաշվի առնելով Համաձայնագրի 16-րդ կետով նախատեսված 
վերապահումների առկայությունը:       

19. Համաձայնագրի շրջանակներում Կողմերի միջև փաստաթղթերի, 
ծանուցումների առաքումը, տեղեկությունների փոխանակությունն իրականացվում 
է գրավոր կերպով` ծանուցման հասցեներով փոստային առաքմամբ կամ առձեռն 
հանձնելու և/կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, եթե այլ բան նախատեսված չէ 
Համաձայնագրով: 

 
VII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
20. Համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև լիիրավ 

համաձայնություն` դրանում արտացոլված դրույթների վերաբերյալ: 
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21. Համաձայնագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի 
Հանրապետության իրավունքը: Համաձայնագրի մեկնաբանման, ինչպես նաև այլ 
պայմանների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են 
բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

22. Համաձայնագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում վավեր է այն 
պայմանով, եթե դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված Կողմերի (նրանց 
լիազոր ներկայացուցիչների) կողմից: <<Կողմ-2-ը>>, ինչպես նաև Համաձայնագրի 
13-րդ կետին համապատասխան Համաձայնագրին միացած այլ կողմերը,  
Համաձայնագրում փոփոխություն և/կամ լրացում կատարելու առաջարկությամբ 
հանդես գալու դեպքում, այդ մասին ծանուցում են <<Կողմ-1>>-ին՝ ներկայացնելով 
Համաձայնագրում փոփոխություն և/կամ լրացում կատարելու նախագիծը : Այն 
դեպքում, երբ Համաձայնագրում փոփոխություն և/կամ լրացում կատարելու 
առաջարկությամբ հանդես է գալիս <<Կողմ-1>>-ը, ապա Համաձայնագրի բոլոր  
կողմերին ծանուցումն իրականացնում է <<Կողմ-1>>-ը՝ Համաձայնագրի 17-րդ 
կետին համապատասխան:   

23. Համաձայնագիրը կարող է լուծվել Համաձայնագրի բոլոր կողմերի 
համաձայնությամբ: Եթե Համաձայնագրի լուծման նախաձեռնությամբ հանդես են 
գալիս <<Կողմ-2>>-ը և/կամ Համաձայնագրի 13-րդ կետին համապատասխան 
Համաձայնագրին միացած ցանկացած այլ կողմ, ապա պարտավոր են այդ մասին 
<<Կողմ-1>>-ին ծանուցել Համաձայնագրի ենթադրյալ լուծման օրվանից առնվազն 
վաթսուն օր առաջ: Այն դեպքում, երբ Համաձայնագիրը լուծելու առաջարկությամբ 
հանդես է գալիս <<Կողմ-1>>-ը, ապա Համաձայնագրի բոլոր կողմերին ծանուցումն 
իրականացնում է <<Կողմ-1>>-ը՝ Համաձայնագրի 17-րդ կետին համապատասխան:  

24. <<Կողմ-2>>-ը, ինչպես նաև Համաձայնագրի 13-րդ կետին 
համապատասխան Համաձայնագրին միացած յուրաքանչյուր կողմ, կարող է 
դադարեցնել Համաձայնագրին իր մասնակցությունը՝ այդ մասին ծանուցելով <<Կողմ-
1>>-ին : Այդ դեպքում, տվյալ կողմի՝ Համաձայնագրին և Սոցիալական ցանցին 
մասնակցությունը համարվում է դադարեցված <<Կողմ-1>>-ի կողմից տվյալ 
ծանուցումը ստանալու օրվանից վաթսուն օր հետո, եթե ավելի ուշ ժամկետ 
նախատեսված չէ Համաձայնագրին մասնակցությունը դադարեցնելու մասին 
ծանուցմամբ: 

25. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է 
անորոշ ժամկետով:  

26. Համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր 
իրավաբանական ուժ ունեցող  ------------------------------  օրինակներից, որոնցից  

                                                            (թվերով և բառերով) 
յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: 
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IX. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
     

<< Կողմ–1>> 
 
համալիր սոցիալական ծառայությունների 
 
---------------------------- -ի տարածքային կենտրոն 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------- 
հասցեն, հեռախոսահամարը  
 
ի դեմս ---------------------------------------------------------------------- 
համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, ազգանունը, անունը 
 
-------------------------- 
ստորագրություն 
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<< Կողմ–2>> 
---------------------------------------------------------------- 
Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության  տարածքային 

կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ իրավաբանական 
անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատեր 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------- 
հասցեն, հեռախոսահամարը  
 
ի դեմս ---------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------ 
համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, ազգանունը, անունը 
 
-------------------------- 
ստորագրություն 

 
 

 

 
 


