Հավելված
Սևան համայնքի ավագանու
2019 թվականի հուլիսի 30-ի
N 35- Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով սահմանվում են Սևան համայնքում (այսուհետ` համայնք) սոցիալապես
անապահով ընտանիքներին սոցիալական աջակցություն
(այսուհետ՝ աջակցություն)
ցուցաբերելու կարգավորումները, աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացն ապահովելու
համար համայնքի ղեկավարի կողմից մշտական գործող հանձնաժողով ստեղծելու
պայմանները և գործունեության ընթացակարգը, աջակցություն ստանալու համար դիմած
անձի (անձնանց) կարիքների գնահատման միավորները և գնահատման թերթիկի ձևը:
2. Համայնքի ղեկավարը ստեղծում է Սևան համայնքում սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին սոցիալական աջակցություն
ցուցաբերելու գործընթացն ապահովող
մշտական հանձնաժողով (այսուհետ` հանձնաժողով):
3. Հանձնաժողովում ընդգրկվում են`
1) համայնքի ավագանու երկու անդամ,
2) սոցիալական աշխատող,
3) Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմից երկու աշխատակից:
4. Համայնքի ղեկավարը հանձնաժողովի կազմից նշանակում է նախագահ, նախագահի
տեղակալ և քարտուղար: Նախագահի տեղակալը փոխարինում է նախագահին՝ նրա
բացակայության ժամանակ։
5. Հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է սույն կարգով սահմանված
ընթացակարգերին համապատասխան: Հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպվում
են քննարկումների միջոցով, որոնց արդյունքում կայացվում են համապատասխան
որոշումներ և _______ տրվում եզրակացություններ։
6. Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցները և ՀՈԱԿ-ների
տնօրենները՝
անհրաժեշտության
դեպքում,
յուրաքանչյուրն
իր
գործառույթների
շրջանակներում, պարտավոր են աջակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
7. Աջակցությունից օգտվելու նպատակով համայնքի ղեկավարին կարող են դիմել.
1) համայնքի բնակիչները,
2) հասարակական կազմակերպությունները,
3) շահագրգիռ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։
8.

Դիմումին

կամ

գրությանը

կցվում

են

սոցիալական

վիճակը

հավաստող

փաստաթղթեր։
9. Դիմումները կամ գրությունները՝ ստանալուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում,
հանձնաժողովի

քարտուղարը

դրանք

ներկայացնում

է

հանձնաժողովի

նախնական

քննարկմանը։
10. Նախնական քննարկման արդյունքում յուրաքանչյուր դիմումին կամ գրությանը
տրվում է համապատասխան ընթացք (անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում,
տնայցի կատարում, կարիքների գնահատում, դիմողի հետ անհատական հանդիպում,
դիմումի գրավոր պատասխանի տրամադրում)։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
11. Տնայց կատարելու նպատակով հանձնաժողովը ձևավորում է աշխատանքային խումբ
և կազմում ժամանակացույց, որից հետո իրականացվում է դիմումատուի ընտանիքի կյանքի
պայմանների ուսումնասիրություն:
12. Աշխատանքային խումբը այցելում է դիմողի ընտանիք, կատարում ընտանիքի
կարիքների գնահատում և լրացնում գնահատման թերթիկը /Ձև 1/:
13. Ուսումնասիրության ժամանակ մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու
անհրաժեշտություն

առաջանալու

դեպքում

հանձնաժողովը

կարող

է

հրավիրել

համապատասխան մասնագետների (բժիշկ, հոգեբան և այլն)։
14. Ընտանիքի գնահատման թերթիկը՝ տնայց կատարելու օրվանից եռօրյա ժամկետում,
աշխատանքային խմբի կողմից ներկայացվում է հանձնաժողովի քարտուղարին:
15. Ներկայացված գնահատման թերթիկները քննարկվում են հանձնաժողովի նիստում:
16. Քննարկման արդյունքներով հանձնաժողովը կազմում է եզրակացություն, որը
ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։
17.

Հանձնաժողովի

նախագահը

եզրակացությունը

ներկայացնում

է

համայնքի

ղեկավարին՝ աջակցություն ցուցաբերելու վերջնական որոշում կայացնելու համար։
18. Համայնքի ղեկավարը որոշումը կայացնում է եզրակացությունը ստանալու օրվանից
երկօրյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան դիմումը ստանալու օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում։
19. Հրատապ լուծում պահանջող և անհապաղ աջակցության անհրաժեշտության
վերաբերյալ դիմումների քննարկումն իրականացվում է արագացված ընթացակարգով՝
սոցիալական
նախագահի

աշխատողի

հատուկ

ներկայացմամբ,

եզրակացության

համայնքի

ղեկավարի

հիման

վրա,

անմիջական

հանձնաժողովի
հսկողությամբ

և

անհապաղ որոշումների կայացման միջոցով։
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
20.

Ընտանիքի կարիքների գնահատումը կատարվում է միավորային համակարգով՝

ելնելով հետևյալ չափորոշիչներից.
1) նպաստառու ընտանիք - 1 միավոր,
2) միայնակ մայր - 1 միավոր,
3) ամուսնալուծված ընտանիք - 1 միավոր,
4) բազմանդամ ընտանիք - 1 միավոր,
5) բանակում զինվոր - 2 միավոր

(1

միավոր՝

ֆինանսական

աղբյուրի

բացակայություն, 1 միավոր՝ հոգեբանական իրավիճակ),
6) ընտանիքի անդամի 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամություն - 2 միավոր (1 միավոր՝
ֆինանսական ծանր, 1 միավոր՝ հոգեբանական իրավիճակ),
7) բնակվում են վարձով կամ վագոն-տնակում - 3 միավոր (1 միավոր՝ ֆինանսական
ծանր, 1 միավոր՝ անհրաժեշտ գույքի բացակայություն, 1 միավոր՝ հոգեբանական
իրավիճակ),
8) արտակարգ իրավիճակից (բնական, տեխնածին աղետ) տուժած ընտանիք -3 միավոր
(1 միավոր՝ ֆինանսական ծանր, 1 միավոր՝ անհրաժեշտ գույքի բացակայություն, 1 միավոր՝
հոգեբանական իրավիճակ),

9) ընտանիքի անդամի մահվան դեպք - 2 միավոր (1 միավոր՝ ֆինանսական ծանր, 1
միավոր՝ հոգեբանական իրավիճակ),
10) հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհվածի (անհետ կորածի) կամ ռազմական
գործողությունների ժամանակ հաշմանդամ դարձած անձի ընտանիք - 2 միավոր (1 միավոր՝
ֆինանսական ծանր, 1 միավոր՝ հոգեբանական իրավիճակ),
11) միայնակ թոշակառու - 2 միավոր (1 միավոր՝ ֆինանսական ծանր, 1 միավոր՝
հոգեբանական իրավիճակ),
12) անբարենպաստ այլ պայմաններ - 5 միավոր (հիմնավորվում է

լրացուցիչ

տեղեկատվությամբ և մասնագետի դիտարկումներով)։
21. Աջակցությունը ցուցաբերվում է նվազագույն 5 միավոր ստանալու դեպքում:
22. Սույն չափորոշիչների իմաստով ընտանիք է համարվում միևնույն հասցեում
մշտապես բնակվող, համատեղ տնտեսություն վարող անձանց խումբը։
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԸ
23. Ընտանիքի գնահատման փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթում ներառվում են
հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) դիմումը կամ գրությունը.
2)

դիմողի

և

նրա

ընտանիքի

անդամների

անձը

հաստատող

փաստաթղթերի

պատճենները.
3) ընտանիքի կամ նրա անդամի սոցիալական կարգավիճակը հավաստող անհրաժեշտ
փաստաթղթերի պատճենները.
4) ընտանիքի գնահատման թերթիկը (ձև1) – լրացվում է հանձնաժողովի` տնայց
կատարած անդամների կողմից.
5) աջակցություն ցուցաբերելու մասին համայնքի ղեկավարի որոշումը:
24. Հանձնաժողովի քարտուղարը յուրաքանչյուր դեպքի համար կազմում է առանձին
գործ

և

ապահովում

փաստաթղթերի

փաթեթի

ամբողջականությունը

և

պահպանվածությունը:
25. Գործերը համարակալվում են արաբական թվերով։ Գործերի համարակալումը
յուրաքանչյուր տարի վերսկսվում է։ Ավարտված գործի էջերը համարակալվում են, գործերը
կարվում են և կնքվում աշխատակազմի կնիքով։

Ձև 1

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնք
«―――»---------------20----թ.
Ընդհանուր տվյալներ
Դիմողի անուն, ազգանուն, հայրանուն ----------------------------------------------------------------

Հասցե -------------------------------------------------------------------------------------------------------Հեռախոս ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ընտանիքի ժողովրդագրական տվյալները
Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կարգավիճակ

Ծննդյան օր, ամիս, տարի

Ընտանիքի վիճակը
Իրավիճակ
Բնակարանային
պայմաններ
Կոմունալ-կենցաղային
պայմաններ
Սանիտարա- հիգիենիկ
պայմաններ
Աշխատանքով
ապահովվածություն
Եկամուտներ

Հագուստով
ապահովվածություն

Նկարագիր

Սննդով
ապահովվածություն
Առողջապահական
կարիքներ
Այլ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Մասնագետի եզրակացություն
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ընտանիքի կարիքների գնահատման սանդղակ

N

Չափորոշիչ

Չափորոշիչի համար
սահմանված միավորը

Նպաստառու ընտանիք

1

2

Միայնակ մայր

1

3

Ամուսնալուծված ընտանիք

1

4

Բազմանդամ ընտանիք

1

5

Բանակում զինվոր

2

1

Ընտանիքի
ստացած
միավորը

6

1-ին կամ 2-րդ կարգի
հաշմանդամություն ունեցող

2

ընտանիքի անդամ
Բնակվում են վարձով կամ
7
8

վագոն-տնակում
Արտակարգ
իրավիճակից տուժած ընտանիք

9

Ընտանիքի անդամի մահվան
դեպք

3
3

2

Հայրենիքի պաշտպանության
ժամանակ զոհվածի (անհետ
10

կորածի) կամ ռազմական

2

գործողությունների ժամանակ
հաշմանդամ դարձած անձի
ընտանիք

11
12

Միայնակ թոշակառու

2

Այլ անբարենպաստ պայմաններ

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

