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Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

  
1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 
1) կյանքի դժվարին իրավիճակ` հաշմանդամության, հիվանդության, տարիքի հետ 

կապված ինքնասպասարկման ունակությունների կորստի, առանց ծնողական խնամքի 
մնալու, աղքատության, գործազրկության, ընտանիքում կոնֆլիկտների, դաժան 
վերաբերմունքի, բռնության, մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկվելու, 
անօգնականության, միայնակության, սոցիալական մեկուսացման, վնասակար 
սովորույթների, դժբախտ պատահարի կամ արտակարգ իրավիճակներում հայտնվելու, 
ազատազրկման վայրերում գտնվելու կամ այդ վայրերից վերադառնալու 
հանգամանքներից որևէ մեկով կամ դրանց համակցմամբ, մարդու 
կենսագործունեությանը խանգարող օբյեկտիվ իրավիճակ, որն անձն ինքնուրույն 
հաղթահարել չի կարող. 

2) սոցիալական աջակցություն` ըստ սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի. 
3) հիմնական պահանջմունքներ` ֆիզիկական անձի կեցության համար 

անհրաժեշտ նվազագույն պայմանների (սնունդ, հագուստ, կացարան, բժշկական 
օգնություն և սպասարկում, միջնակարգ կրթություն կամ նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն, բնակարանային 
կոմունալ ծառայություններ) ամբողջություն. 

4) տարեց` 65 տարին լրացած անձ. 
5) բռնություն` անձի ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան և (կամ) սեռական 

անձեռնմխելիության դեմ ուղղված արարք կամ դրա սպառնալիք. 
6) ընտանիք` միևնույն բնակության վայրում փաստացի բնակվող անձանց 

ամուսնական, ազգակցական, խնամիական կապերի վրա հիմնված 
փոքր սոցիալական խումբ, որի անդամները վարում են ընդհանուր տնտեսություն, ունեն 
ընդհանուր բյուջե, ընդհանուր շահեր, կապված են փոխօգնության, բարոյական ու 
իրավական փոխադարձ պատասխանատվության հիմունքներով, ինչպես նաև միայնակ 
ապրող անձ. 

7) (կետն ուժը կորցրել է 13.12.17 ՀՕ-326-Ն) 
8) նախնական նույնացում` ուղղակի և անուղղակի չափորոշիչների կիրառման 

միջոցով «ենթադրյալ» ընտանեկան բռնության ենթարկված անձի հայտնաբերում. 
9) սոցիալական կարիք` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձի 

(ընտանիքի, այլ սոցիալականխմբի)` իր սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական, 
սոցիալ-մանկավարժական, սոցիալ-բժշկական, սոցիալ-աշխատանքային, սոցիալ-



իրավական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ հմտությունների և 
կարողությունների բացակայություն կամ ապագայում դրա առաջացման 
հավանականությունը կանխատեսելու համար հիմքերի առկայություն. 

9.1) ընտանիքի սոցիալական գնահատում` ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական, 
սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-մանկավարժական, սոցիալ-բժշկական, սոցիալ-
աշխատանքային, սոցիալ-իրավական խնդիրների և գույքային և ոչ գույքային 
ռեսուրսների հետազոտման բազմակողմանի գործընթաց, որն ուղղված է 
բացահայտելու, հայտնաբերելու և գնահատելու պատճառների, հետևանքների և 
հարաբերությունների միջև այն կապերը, որոնք բնութագրում են ընտանիքի կյանքում 
ստեղծված իրավիճակը. 

10) սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններ (այսու
հետ` տարածքայինմարմին)` սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի և 
գործադիր իշխանության տարածքային կառավարման մարմնի ստորաբաժանումներ 
լիազորած պետական մարմնի և տարածքային կառավարման պետական մարմնի 
տարածքային ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման 
մարմնի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում, որոնք իրենց 
սպասարկման տարածքում բնակչությանը տրամադրում են օրենքով 
նախատեսված սոցիալական ծառայություններ, այդ թվում` կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված անձի կամ ընտանիքի օրինական շահերի պաշտպանությանը 
կամ նրանց` նման իրավիճակում հայտնվելու կանխարգելմանն 
ուղղված սոցիալական ծառայություններ. 

11) սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններ (այսուհե
տ նաև՝կազմակերպություն)` սույն օրենքով 
սահմանված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման սկզբունքներին 
համապատասխան կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձի կամ ընտանիքի 
օրինական շահերի պաշտպանությանը կամ նրանց` նման իրավիճակում հայտնվելու 
կանխարգելմանն ուղղված սոցիալականծառայությունը դրա կարիքն ունեցողին 
մատուցող կազմակերպություն (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից, 
բացառությամբ տարածքային մարմնինների). 

12) սոցիալական ծառայություններ՝ սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
նախատեսված ծառայություններ. 

13) ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ` ըստ սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 
3-րդ մասի. 

14) համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն՝ Հայաստա
նի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ տարածքային մարմինների 
գտնվելու վայր, որտեղ մեկ պատուհանի սկզբունքով տարածքային մարմնի 
սպասարկման տարածքի բնակչությանը տրամադրվում 
են սոցիալական ծառայություններ. 

15) աջակցող ցանց` պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց փոխգործակցության, համատեղ 
գործունեության համակարգ՝ ուղղված անձանց, անձանց որոշակի խմբերի և 



ընտանիքների իրավունքների պաշտպանությանն ու իրականացմանը, օրինական 
շահերի և ազատությունների ապահովմանը, որն իրականացվում է Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին 
համապատասխան սոցիալական ծառայությունների տրամադրման միջոցով. 

16) սոցիալական դեպք` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձի 
(ընտանիքի) մոտ մեկ կամ միմյանց հետ փոխկապակցված 
տարբեր սոցիալական կարիքների ամբողջությամբ պայմանավորված օբյեկտիվ 
իրավիճակ. 

17) սոցիալական դեպքի վարում` համագործակցության և հասանելի ռեսուրսների 
որոնման միջոցով և անձի (ընտանիքի) սոցիալական կարիքների գնահատման հիման 
վրա իրականացվող գործընթաց, որը ներառում է սոցիալական աջակցություն 
ստացողների կարիքներին համարժեք սոցիալական ծառայությունների տրամադրման 
գործընթացի ծրագրավորումը, դրանք ստանալու հարցում աջակցությունը՝ նպատակ 
ունենալով բավարարել սոցիալական աջակցություն ստացողի սոցիալական կարիքները. 

18) անհատական սոցիալական ծրագիր (այսուհետ` անհատական ծրագիր)` սոցի
ալական դեպքի վարման արդյունքներով կազմված ծրագիր, որում ներառվում 
են սոցիալական աջակցություն ստացողի սոցիալականկարիքները, դրանց 
համարժեք սոցիալական ծառայությունների տեսակներն իրենց տրամադրման 
ժամկետով, ակնկալվող արդյունքով, ինչպես նաև սոցիալական դեպքի շարունակական 
հսկողության ժամանակացույցը. 

19) սոցիալական պատրոնաժ` հասարակական կյանքում լիարժեք գործունեության 
ապահովման, այդ թվում՝ աշխատանքի իրավունքի իրականացման համար 
անհրաժեշտ առանձնահատուկ պահանջների առկայության 
դեպքում սոցիալական պատրոնի (օգնականի) կողմից 
տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների ամբողջություն. 

20) սոցիալական ծառայությունների տրամադրում՝ սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-
ին մասով սահմանված սոցիալական ծառայությունների կազմակերպում և (կամ) 
մատուցում, ինչպես նաև այդ ծառայությունների կազմակերպմանը և (կամ) 
մատուցմանն ուղղված ցանկացած գործունեություն. 

21) սոցիալական աշխատանք՝ սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
նախատեսված մասնագիտական գործունեություն: 

 
Հոդված 22. Սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմնի պետական մարմնի լիազորությունները 

  
1. Սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը պետական մարմինը 
(այսուհետ` լիազորած պետական մարմին)` 

1) իր իրավասությունների շրջանակներում մշակում և իրականացնում 
է սոցիալական աջակցության բնագավառում պետական քաղաքականությունը. 



2) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
ներկայացնում է առաջարկություններ` սոցիալական աջակցության զարգացման 
ուղղությունների և դրանց համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների մասին. 

3) հաստատում է լիազորա ծ պետական մարմնի աշխատակազմում պետական 
մարմնում չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային 
մարմինների օրինակելի կանոնադրությունը և իրականացնում է այդ տարածքային 
մարմինների գործունեության մեթոդական ղեկավարումը. 

4) ապահովում է համալիր կենտրոններում մեկ պատուհանի սկզբունքով դիմումների 
ընդունումը, հաշվառումը և միասնական փաստաթղթաշրջանառությունը. 

5) հաստատում է  սոցիալական աշխատանքի մասնագետների պաշտոնների 
օրինակելի բնութագրերը, տվյալ պաշտոնը զբաղեցնողի պաշտոնեական 
պարտականությունները, գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին 
ներկայացվող ընդհանրական պահանջները, որակավորման պահանջները. 

6) կազմակերպում է «Սոցիալական  աշխատանք» մասնագիտացման, ինչպես 
նաև սոցիալականաշխատանքի մասնագետների որակավորման բարձրացման 
դասընթացներ. 

7) հաստատում է «Սոցիալակա ն աշխատանք» մասնագիտացման, ինչպես 
նաև սոցիալական աշխատանքի մասնագետների որակավորման բարձրացման 
դասընթացների արդյունքում տրվող վկայականների օրինակելի ձևերը. 

8) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
մասնակցում է «Սոցիալականաշխատանք» մասնագիտության պետական կրթական 
չափորոշչի ձևավորմանը. 

9) կազմակերպում է  սոցիալական պաշտպանության ոլորտի մասնագետների 
որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ինչպես նաև սույն օրենքի 6-րդ 
հոդվածով սահմանված դեպքում հավաստագրում է սոցիալականծառայություններ 
տրամադրող կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց գործունեությունը. 

10) սահմանում է տնային այցելություն կատարելու,  սոցիալական դեպքի վարման, 
տեղական սոցիալականծրագրերի մշակման մեթոդական ցուցումները, սույն օրենքի 
35-րդ հոդվածով սահմանված սոցիալականհամագործակցության համաձայնագրի 
օրինակելի ձևը և դրա ընդունման ընթացակարգը. 

11) լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային 
մարմիններում, սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններում 
իրականացնում է պետական վերահսկողություն սոցիալական աջակցության 
բնագավառին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ. 

12) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և 
կարգով ստուգում է այլ մարմիններից և կազմակերպություններից (անկախ դրանց 
կազմակերպական-իրավական ձևից) տրված՝ սոցիալական աջակցության 
տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթ(եր)ի հավաստիությունը. 

13) լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմիններից 



պահանջում է տեղեկատվություն՝ տրամադրվող սոցիալական ծառայությունը սույն 
օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին 
համապատասխանելու վերաբերյալ, իսկ դրա անհամապատասխանության դեպքում` 

ա. պահանջ է ներկայացնում լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմիններ` 
սահմանված ժամկետում վերացնելու հայտնաբերված անհամապատասխանությունը, 

բ. համապատասխան սոցիալական աշխատանքի մասնագետին ենթարկում է 
օրենքով սահմանված պատասխանատվության կամ դիմում է լիազորած պետական 
մարմնի աշխատակազմում չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող 
համապատասխան տարածքային մարմնի վերադասին` 
համապատասխան սոցիալական աշխատանքի մասնագետին օրենքով սահմանված 
պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությամբ. 

14) Հայա ստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և 
կարգով հանդես է գալիս սոցիալական աջակցություն ստացողի օրինական շահերի և 
իրավունքների պաշտպանությամբ նրա դիմելու դեպքում կամ իր նախաձեռնությամբ. 

15) սահմանում է  սոցիալական ծառայությունների որակի վերահսկման հետադարձ 
կապի մեխանիզմները. 

16) ստեղծում և վարում է սոցիալական աջակցության բնագավառի տեղեկատվական 
շտեմարաններ, սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների 
ռեգիստր. 

17) ուսումնասիրում է տարածքային մարմինների և  սոցիալական ծառայություններ 
տրամադրող կազմակերպությունների կողմից 
տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների հետ կապված բողոքները, խախտումներ 
հայտնաբերելու դեպքում ձեռնարկում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված միջոցառումներ դրանք վերացնելու ուղղությամբ. 

18) Հայաստանի Հանրապետո ւթյան կառավարության սահմանած կարգով 
կազմակերպում է սոցիալականծառայություններ տրամադրելու գործընթացում 
կիրառվող համակարգչային ծրագրերի ուսուցման դասընթացներ և տրամադրում է այդ 
ծրագրերով աշխատելու կարողությունները հաստատող հավաստագրեր. 

19) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված այլ 
լիազորություններ: 

 
Հոդված 25. Սոցիալական աջակցության տրամադրման մասին որոշումը 

  
1. Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվում է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ 

մասում նշված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գրավոր և բանավոր դիմումների, ներկայացրած 
տեղեկությունների, ահազանգերի, զանգվածային լրատվամիջոցների 
հրապարակումների հիման վրա, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում՝ տարածքային 
մարմինների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ենթակայությամբ գործող կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ: 



2. Սոցիալական աջակցություն հայցող անձը այն ստանալու համար անձամբ կամ 
ներկայացուցչի միջոցով դիմում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած՝ իր բնակության վայրի տարածքը սպասարկող տարածքային մարմնին, 
բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերի: 

3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու համար այն հայցող անձը կամ նրա 
ներկայացուցիչը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում դիմումին կից ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած՝ սոցիալականաջակցություն ստանալու (տվյալ սոցիալական ծառայության 
կամ ծառայությունների տրամադրման) համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, եթե 
դրանք (կամ դրանցում նշված տվյալները) ներառված չեն համապատասխան 
մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարաններում: 

4. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված 
դեպքերում սոցիալական աջակցության շրջանակներում մեկ կամ մի 
քանի սոցիալական ծառայությունները կարող են տրամադրվել բացառապես այն 
հայցող անձի կողմից գրավոր դիմումը և սոցիալական ծառայության 
(ծառայությունների) տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն անձամբ 
ներկայացվելու դեպքում: 

5. Սոցիալական աջակցություն տրամադրելու կամ սոցիալական աջակցության 
տրամադրումը մերժելու մասին որոշումն ընդունում է 
տվյալ սոցիալական ծառայությունը տրամադրելու իրավազորություն ունեցող 
տարածքային մարմինը կամ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ենթակայությամբ գործող համապատասխան կազմակերպությունը՝ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

6. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 
ընդգրկված և կառավարման ոլորտում գործող տարածքային մարմինների 
կողմից սոցիալական աջակցություն տրամադրվելու կամ սոցիալական աջակցության 
տրամադրումը մերժելու մասին որոշման ընդունման կարգը, պայմանները և ժամկետը 
սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և դրանց 
համապատասխան ընդունված այլ նորմատիվ իրավական ակտերով: 

7. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմինները սույն 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքում սոցիալական աջակցություն տրամադրելու 
կամ այն մերժելու մասին որոշումը կայացնում են դիմումը ստանալուց հետո՝ ոչ ուշ, 
քան 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն օրենքով, 
Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով և նորմատիվ իրավական ակտերով: 

8. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային 
մարմինները սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին որոշում ընդունելու 
համար լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտության կամ դիմումին կից ոչ բոլոր 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում նույն օրը դիմողին գրավոր 



տեղեկացնում են լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտության կամ պակասող 
փաստաթղթերի ցանկի և դրանք սահմանված ժամկետում ներկայացնելու 
անհրաժեշտության մասին, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով 
սահմանված չեն տեղեկացման այլ կարգ և ժամկետներ: Սույն մասով սահմանված 
դեպքում, եթե դիմողը տեղեկացվելուց հետո` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
ներկայացնում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ապա դիմելու օր է համարվում դիմումի 
սկզբնական ներկայացման օրը, իսկ նշված ժամկետից ուշ փաստաթղթերը 
ներկայացնելու դեպքում դիմելու օր է համարվում բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
ներկայացնելու օրը: 

9. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային 
մարմինները սոցիալական աջակցություն տրամադրելու կամ այն մերժելու մասին 
գրավոր տեղեկացնում են դիմողին ոչ ուշ, քան այդ որոշման ընդունումից հետո՝ եռօրյա 
ժամկետում, եթե տեղեկացման այլ կարգ և ժամկետներ նախատեսված չեն 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով: 

10. Այլ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գրավոր և բանավոր դիմումների, ահազանգերի, 
զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա, ինչպես նաև 
սեփական նախաձեռնությամբ սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին 
որոշումների ընդունման կարգը, պայմանները, ժամկետները սահմանվում են 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով: 

11. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմինները 
արտակարգ իրավիճակներում, ինչպես նաև անհետաձգելի լուծում պահանջող` 
կյանքին և առողջությանը վտանգ սպառնացող 
դեպքերում սոցիալական աջակցությունը տրամադրում են անհապաղ` այդ մասին 
տեղեկատվությունը ստանալուց հետո: 

12. Տարածքային մարմնի ընդունած որոշումը, գործողությունը կամ անգործությունը 
կարող են բողոքարկվել վարչական և (կամ) դատական կարգով: 

  
Հոդված 26. Սոցիալական աջակցության տրամադրման մերժումը 

  
1. Սոցիալական աջակցության տրամադրումը մերժվում է` 
1) սոցիալական աջակցության (տվյալ սոցիալական ծառայության) տրամադրման 

համար օրենքով սահմանված բավարար հիմք(եր)ի բացակայության դեպքում. 
2) սույն օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում դիմողի կողմից 

անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը (տվյալները) չներկայացնելու դեպքում. 
3) սոցիալական աջակցություն ստանալու համար դիմողի կողմից ոչ հավաստի 

տեղեկություններ ներկայացվելու դեպքում. 
4) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված այլ դեպքերում: 
2. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 

չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային 



մարմինները սոցիալական աջակցություն տրամադրելը մերժելու մասին որոշման մեջ 
նշում են մերժման հիմք(եր)ը, բողոքարկման ժամկետը և մարմինը, որին կարող է այդ 
որոշումը բողոքարկվել, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով 
սահմանված այլ տեղեկություններ: 

  
Հոդված 30. Սոցիալական աջակցություն ստանալուց հրաժարվելու 

և սոցիալական աջակցություն 
ստանալու անձի իրավունքի սահմանափակումները 

  
1. Անձի (նրա օրինական ներկայացուցչի)՝  սոցիալական աջակցություն ստանալուց 

հրաժարվելու դեպքում անձը տեղավորվում է 
բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում, եթե չի ստանում 
անհրաժեշտ խնամք և 

1) ինքնասպասարկման և (կամ) ակտիվ տեղաշարժվելու ունակության կորստով 
պայմանավորված՝ անկարող է ինքնուրույն բավարարել իր հիմնական 
պահանջմունքները) կամ 

2) օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է անգործունակ: 
2. Սույն հոդվածի 1 -ին մասով նախատեսված հիմքերով, առանց անձի կամ նրա 

օրինական ներկայացուցչի համաձայնության անձին 
բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն տեղավորելու որոշումը 
կայացնում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը` լիազորած պետական 
մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում չընդգրկված և կառավարման 
ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմնի եզրակացության հիման վրա: 

3. Սույն օրենքի 13 -րդ հոդվածով սահմանված խնամքի տրամադրումն անձին 
կարող է մերժվել, եթե նա քրոնիկ ալկոհոլամոլ և (կամ) թմրամոլ է, վարակակիր է, 
տառապում է այնպիսի հիվանդություններով, որոնց բուժումը հնարավոր է միայն 
հատուկ մասնագիտացված բժշկական հաստատություններում: Հիվանդությունների 
ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հիմքերով սոցիալական աջակցության 
տրամադրումը մերժելու մասին որոշումը լիազորած պետական մարմնի 
աշխատակազմում պետական մարմնում չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս 
գործող տարածքային մարմինն ընդունում է համապատասխան մասնագիտացված 
բժշկական հաստատության եզրակացության հիման վրա: 

 
Հոդված 31. Սոցիալական աջակցության տեղեկատվական շտեմարանները 

  
 1. Սոցիալական աջակցության տեղեկատվական շտեմարանները ստեղծվում են 

ընտանիքի սոցիալականգնահատման, տվյալ սոցիալական ծառայության տրամադրման 
համար անհրաժեշտ տվյալներն առցանց ինքնաշխատ ստանալու եղանակով կամ դրա 
անհնարինության դեպքում՝ սոցիալական աջակցություն ստանալու համար դիմող անձի 
ներկայացրած փաստաթղթերում ներառված, ինչպես նաև լիազորած պետական 
մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում չընդգրկված և կառավարման 



ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմնի սոցիալականաշխատանքի մասնագետի 
կատարած տնային այցելության ընթացքում ձեռք բերված տվյալներով: 

2. Սոցիալական աջակցության տեղեկատվական շտեմարաններն ստեղծվում են՝ 
1) սոցիալական աջակցության չափերի, հեռանկարային զարգացման 

ուղղությունների, դրանց ֆինանսավորման հնարավոր միջոցների կանխատեսման 
նպատակով. 

2) սոցիալական ծառայությունների տրամադրման գործընթացի համակարգման 
նպատակով: 

3. Սոցիալական աջակցության տեղեկատվական շտեմարանները տիրապետում է 
լիազորած պետական մարմինը, սպասարկում և շահագործում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած կազմակերպությունը: 

4. Սոցիալական աջակցության տեղեկատվական շտեմարանները պարունակում են 
ընտանիքի սոցիալականվիճակը նկարագրող տվյալները, ընտանիքի անդամների 
անձնական տվյալները, սոցիալական ծառայությունը ստանալու հիմքը կամ մերժելու 
պատճառը, տրամադրվող սոցիալական ծառայությունը, սոցիալականծառայության 
ստացման ժամկետները, դրա պարբերականությունը, սոցիալական ծառայության 
ծավալը (չափը), տրամադրման և դադարեցման ժամկետները, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված 
այլ տեղեկություններ: 

5. Տարածքային մարմինները և կազմակերպությունները պարտավոր 
են սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու մասին տվյալները ներկայացնել 
լիազորած պետական մարմին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած դեպքերում և կարգով, իսկ լիազորած պետական մարմնի ենթակայությամբ 
գործող կամ լիազորած պետական մարմնի հետ կնքած պայմանագրի հիման 
վրա սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունները՝ 
համապատասխանաբար լիազորած պետական մարմնի սահմանած կամ լիազորած 
պետական մարմնի հետ կնքած պայմանագրով նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

 
Հոդված 35. Սոցիալական համագործակցության համաձայնագիրը 

  
1. Սոցիալական համագործակցության համաձայնագիրն (այսուհետ` 

համաձայնագիր) ընդունվում է ազգային և տարածքային մակարդակներում: 
2. Համաձ այնագրի ընդունումը ազգային մակարդակում կազմակերպում է 

լիազորած պետական մարմինը, իսկ տարածքային մակարդակում` լիազորած 
պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում չընդգրկված և 
կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմինը: 

3. Ինտեգրված  սոցիալական ծառայությունների տրամադրման գործընթացում 
համագործակցությունն իրականացվում է աջակցող ցանցի միջոցով՝ տարածքային 
մակարդակում ընդունված համաձայնագրի հիման վրա: Աջակցող ցանցում ներառվում 
են տարածքային մարմինները, իսկ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 
կազմակերպությունները, տարածքային կառավարման պետական մարմինները, 



տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ինչպես նաև ֆիզիկական անձինք 
(այսուհետ` աջակցող ցանցի մասնակից) միանում են կամավոր հիմունքներով: 

4. Համաձայնագիրը ներառում է համագործակցության նպատակներն ու 
սկզբունքները, կողմերի պարտավորությունները, համակարգող խորհրդի ձևավորման, 
ինչպես նաև պարտավորությունների կատարման հսկողության և դրանց չկատարման 
դեպքում` համապատասխան միջոցառումների իրականացման մեխանիզմները: 

5. Համագործակցության հիմնական նպատակներն են՝ 
1) սոցիալական ծառայությունների համալիր և ամբողջական տրամադրման 

ապահովումը. 
2) սոցիալական աջակցության անհրաժեշտություն առաջացնող գործոնների, դրանց 

փոխկապակցվածության և պատճառահետևանքային կապերի բացահայտումը, 
բացասական ազդեցության չեզոքացումը. 

3) կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձի կամ ընտանիքի օրինական 
շահերի պաշտպանությունը և նման իրավիճակում նրանց հայտնվելու կանխարգելումը. 

4) սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և կողմնորոշման բարձրացումը 
դեպի սոցիալականաջակցություն ստացողները, դրանց որակի 
բարելավումը, սոցիալական համախմբվածության ամրապնդումը` խոցելի 
խմբերի սոցիալական մեկուսացվածությունը նվազեցնելով. 

5) սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում փոխգործակցության 
ապահովումը, սոցիալական դեպքի վարման գործընթացի արդյունավետության 
մեծացումը. 

6) ռեսուրսների արդյունավետ ներգր ավմամբ և 
օգտագործմամբ սոցիալական ծառայությունների տրամադրումը. 

7) արտակարգ իրավիճակներում, ինչպես նաև անհետաձգելի լուծում պահանջող` 
կյանքին և առողջությանը վտանգ սպառնացող, կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված սոցիալական աջակցություն ստացողի խնդիրներին արագ արձագանքման, 
ինչպես նաև սոցիալական ծառայությունների անհապաղ տրամադրման 
հնարավորությունների ստեղծումը. 

8) աղքատ, սոցիալապես անապահով, ինչպես նաև մեկուսացված խմբերի 
տնտեսական և սոցիալականխոցելիության նվազեցումը. 

9) սոցիալական ոլորտում սոցիալական աշխատանքի դերի ու նշանակության 
բարձրացումը. 

10) վստահության մթնոլորտի ձևավորումը: 
6. Համագործակցության հիմնական սկզբունքներն են համակառավարումը, 

հավասար պատասխանատվությունը, թափանցիկության ապահովումը և 
ժողովրդավարությունը: 

7. Աջակցող ցանցի մասնակիցների հիմնական իրավունքներն են՝ 
1) ստանալ տեղեկատվություն  աջակցող ցանցի մյուս մասնակիցներից` իրենց 

կողմից իրականացվող ծրագրերի (տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների) և 
առկա ռեսուրսների մասին. 



2) ակնկալել անհապաղ  աջակցություն աջակցող ցանցի մասնակիցներից իրենց 
հնարավորությունների շրջանակում, սույն հոդվածի 5-րդ մասի 7-րդ կետով 
նախատեսված դեպքերում. 

3) առաջարկություններ ներկայացնել  սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման գործընթացի բարելավման նպատակով: 

8. Աջակցող ցանցի մասնակիցների հիմնական պարտականություններն են՝ 
1) իրազեկել  աջակցող ցանցի մյուս մասնակիցներին իրականացվող ծրագրերի 

(տրամադրվող սոցիալականծառայությունների) և առկա ռեսուրսների մասին. 
2) արագ արձագանքել սույն հոդվածի 5 -րդ մասի 7-րդ կետով նախատեսված 

դեպքերում` իրենց հնարավորությունների շրջանակներում. 
3) մասնակցել համայնքնե րի սոցիալական կարիքների վերհանման, ինչպես նաև 

դրանց համարժեք` տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակման աշխատանքներին. 
4) համագործակցել սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում. 
5) առաջարկություններ ներկայացնել  աջակցող ցանցի մասնակիցներին` 

անհատական սոցիալականծառայությունների տրամադրման գործընթացի 
հայեցողական լիազորությունների շրջանակներում որոշումների կայացման համար: 

9. Համաձայնագրում կարող են ներառվել սույն օրենքով սահմանված 
նպատակներին և սկզբունքներին չհակասող այլ նպատակներ, սկզբունքներ, 
իրավունքներ և պարտականություններ: 

10. Համաձայնագրի օրինակելի ձևը հաստատում է լիազորած մարմինը: 
  

Հոդված 36.1 Ընտանիքի սոցիալական գնահատումը 
  
1. Ընտանիքի  սոցիալական գնահատումն իրականացնում է լիազորած պետական 

մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում չընդգրկված և կառավարման 
ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմինը: 

2. Ընտանիքի  սոցիալական գնահատումն իրականացվում է 
ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգի միջոցով, որը ներառում է` 

1) ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգում հաշվառումը. 
2) ընտանիքի սոցիալական գնահատման տեղեկատվական ենթահամակարգը. 
3) ընտանիքի անապահովության գնահատումը. 
4) ընտանիքի անապահովության միավորի որոշումը: 
3. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 

չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմինն 
ընտանիքի սոցիալական գնահատման արդյունքներով` 

1) տալիս է սույն օրենքի 17 -րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված 
եզրակացությունները. 

2) որոշում է կայացնում դիմողին՝ 
ա. սույն օրենքով սահմանված կարգով սոցիալական աջակցություն տրամադրելու 

կամ մերժելու մասին, 
բ. ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու կամ մերժելու մասին: 
 



 
Հոդված 36.2. Ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգում 

հաշվառվելը և ընտանիքի սոցիալական գնահատման 
տեղեկատվական ենթահամակարգը 

  
1. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 

չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմինը սույն 
օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով սոցիալական աջակցություն 
հայցողի կամ խնամակալ ճանաչելու կամ խնամատար ծնող կամ որդեգրել ցանկացող 
անձ հաշվառելու (այսուհետ` դիմող) դիմումը կամ հայտը ստանալուց հետո՝ 

1) ընթացք է տալիս դրանց սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված կարգով և 
ժամկետներում. 

2) ընտանիքին հաշվառում է ընտանիքի  սոցիալական գնահատման համակարգում 
ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկի, մյուս չափահաս անդամների գրավոր 
համաձայնությամբ տրված դիմումի հիման վրա. 

3) դիմումը (ա նհրաժեշտ փաստաթղթերով) հաշվառում է դիմումների հաշվառման 
մատյանում, իսկ հայտարարագրում և փաստաթղթերում ներառված կամ ինքնաշխատ 
եղանակով ստացված տվյալները մուտքագրում է 
ընտանիքի սոցիալական գնահատման տեղեկատվական ենթահամակարգ. 

4) տնային այցելության ընթացքում ձ եռք բերված տվյալները ներառվում են 
ընտանիքի սոցիալականգնահատման տեղեկատվական ենթահամակարգ` տնային 
այցելության ընթացքում. 

5) կատարում է առաջին տնային այցելությունը դիմումն ստանալու օրվան 
հաջորդող` 

ա. 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
բ. մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե տեղեկությունն ստացվել է այն 

դիմումների, ահազանգերի, ինչպես նաև զանգվածային լրատվամիջոցների 
հրապարակումների միջոցով, եթե դրանցում առկա է անձի (ընտանիքի) անձնական 
տվյալների և (կամ) գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն` ահազանգում կամ 
հրապարակման մեջ նշված անձի (ընտանիքի) բնակության (գտնվելու) վայրը. 

6) տնային այցելությունը կատարվում է դիմողի և (կամ) նրա 
ընտանիքի սոցիալական և նյութական պայմաններն ուսումնասիրելու նպատակով. 

7) տնային այցելության ընթացքում գնահատվում են՝ 
ա. դիմողի (ընտանիքի) սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-

մանկավարժական, սոցիալ-բժշկական, սոցիալ-աշխատանքային, սոցիալ-իրավական 
խնդիրների առկայությունը կամ բացակայությունը, սոցիալական կարիքները կամ 
դրանց բացակայությունը, առկա կարողությունները և հմտությունները, ինչպես նաև 
այդ կարողությունների և հմտությունների հետագա զարգացման հնարավորությունների 
առկայությունը կամ բացակայությունը, 

բ. դիմողի (ընտանիքի) կենսապայմանները, մասնավորապես բարեկեցությունը կամ 
աղքատությունը, բնակության պայմանները, կենսագործունեության 



սահմանափակումները, ընտանիքում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, 
ընտանեկան բռնության առկայությունը կամ բացակայությունը կամ դրա սպառնալիքը, 

գ. տրամադրված սոցիալական ծառայությունների ազդեցությունը դիմողի 
(ընտանիքի) կենսապայմանների վրա, 

դ. խնամակալ ճանաչելու կամ խնամատար ծնող կամ որդեգրել ցանկացող անձ 
հաշվառելու նպատակահարմարությունը: 

2. Ընտանիքի սոցիալական գնահատման տեղեկատվական ենթահամակարգը՝ 
1) ներառում է՝ 
ա. դիմողի (ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի) անձնական 

տվյալները, սոցիալական վիճակը, զբաղվածությունը, եկամուտը, գույքային և ոչ 
գույքային ռեսուրսները բնութագրող այլ տվյալներ, 

բ. դիմողի (ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի) սոցիալական խնդիրների, 
կարիքների նկարագրությունը, 

գ. դիմողի (ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի) 
անհատական սոցիալական ծրագիրը, 

դ. աջակցող ցանցի անդամների տվյալները, 
ե. դիմողի (ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի) մասին Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրված 
եզրակացությունները. 

զ. սոցիալական աջակցություն տրամադրելու կամ տրամադրելը մերժելու մասին 
որոշումը, սոցիալականաջակցության ծավալը, տրամադրման ժամկետները, 
դադարեցման հիմքերը. 

2) ինքնաշխատ եղանակով որոշում է ընտանիքի անապահովության միավորը: 
3. Ընտանիքի  սոցիալական գնահատման տեղեկատվական ենթահամակարգում 

հաշվառվելու, հայտարարագրի, դիմումների հաշվառման մատյանի ձևերը, 
տեղեկատվական ենթահամակարգի ստեղծման, ձևավորման, դրանում ներառվող 
անձնական տվյալների` սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի 
պետական մարմնի և տարածքային կենտրոնների միջև փոխանակման կարգը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

4. Ընտանիքի  սոցիալական գնահատման տեղեկատվական ենթահամակարգ 
ներառված տվյալները պաշտպանվում են օրենքով: 

 
Հոդված 37. Տեղական սոցիալական ծրագրերը 

  
1. Տեղական  սոցիալական ծրագրերը կազմվում են տարածքային 

առանձնահատկությունների, տարածքում առկա խնդիրների հաշվառմամբ` 
կարճաժամկետ և միջնաժամկետ կտրվածքով` համայնք(ներ)ի սոցիալականկարիքների 
գնահատման հիման վրա: 

2. Տեղական  սոցիալական ծրագրերը մշակվում են համայնքի ղեկավարի կողմից, 
լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում չընդգրկված և 
կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմնի սոցիալական դեպք 



վարողի մասնագիտական աջակցությամբ` գործընթացին մասնակից դարձնելով 
համայնքի տարածքում գործող աջակցող ցանցի մասնակիցներին և համայնքի 
բնակչության ներկայացուցիչներին: 

3. Տեղական  սոցիալական ծրագրերը կարող են կազմվել մեկ համայնքի կամ մեկից 
ավելի համայնքների կողմից համատեղ` ընդհանուր խնդիրների լուծման և 
ընդհանրական սոցիալական կարիքների բավարարման նպատակով: 

4. Տեղական  սոցիալական ծրագրերն իրականացվում են տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի աշխատակազմի կամ պայմանագրային հիմունքներով՝ 
համայնքում գործող աջակցող ցանցի մասնակցի կողմից: 

5. Տեղական սոցիալական ծրագրերը կարող են ֆինանսավորվել՝ 
1) համայնքի բյուջեի միջոցներից. 
2) իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հատկացրած միջոցներից. 
3) սոցիալական աջակցության վճարովի (համավճարով) ծառայություններից, 

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ 
աղբյուրներից ստացված միջոցների հաշվին: 

6. Տեղական  սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում սոցիալական աջակցությունը 
տրամադրվում է սույն օրենքով սահմանված սկզբունքների համաձայն, համայնքի 
ավագանու հաստատած կարգով` սոցիալականաջակցություն ստացողի անհատական 
ծրագրին համապատասխան: 

  
 

Հոդված 40. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական 
մարմնում չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող 
տարածքային մարմնի սոցիալական աշխատանքի մասնագետի 
հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները 

  
1. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 

չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային 
մարմնի սոցիալական աշխատանքի մասնագետները քաղաքացիական կամ 
համայնքային ծառայողներ են: 

2. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմինն 
ունի սոցիալական աշխատող, որը սոցիալական դեպք վարողն է, 
և սոցիալականսատարող: 

3. Սոցիալական դեպք վարողը և սոցիալական սատարողն իրավունք ունեն՝ 
1) կատարե լու տնային այցելություններ, անհրաժեշտության դեպքում 

ուսումնասիրելու սոցիալականաջակցություն ստանալու նպատակով կամ խնամակալ 
ճանաչելու կամ խնամատար ծնող կամ որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառելու 
համար դիմած անձանց (ընտանիքների) սոցիալական և նյութական պայմանները. 

2) ներկայացնելու առաջարկություններ  սոցիալական աջակցության ծրագրերի 
ձևավորման և դրանց կատարելագործման վերաբերյալ: 

4. Սոցիալական դեպք վարողը՝ 



1) տիրապետում է  խնամակալի կամ խնամատար ծնողի կամ որդեգրել ցանկացող 
անձի, սոցիալականաջակցություն հայցողի, ինչպես նաև ստացողի իրավունքների ու 
օրինական շահերի պաշտպանությանն առնչվող Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը, նրա սոցիալական կարիքների գնահատման, այդ կարիքների 
բավարարմանն ուղղված անհատական ծրագրերի կազմման մեթոդներին ու 
տեխնիկային, առկա ռեսուրսների և հնարավորությունների մասին տեղեկատվությանը. 

2) համագործակցում է աջակցող ցանցի մասնակիցների հետ: 
5. Սոցիալական դեպք վարողը պարտավոր է՝ 
1) պաշտպանել  սոցիալական աջակցություն ստացողի իրավունքներն ու օրինական 

շահերը. 
2) ապահովել սոցիալական աջակցություն ստացողի ներգրավվածությունը և ակտիվ 

մասնակցությունն իր խնդիրների լուծման գործընթացին, որոշումների կայացմանը` 
զարգացնելով սոցիալական աջակցություն ստացողի սոցիալական հմտությունները և 
ինքնիրացումը (ինքնորոշումը). 

3) գնահատել  սոցիալական աջակցություն հայցողի, խնամակալ ճանաչելու կամ 
խնամատար ծնող կամ որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառելու համար դիմողի 
(ընտանիքի), սոցիալական աջակցություն ստացողի սոցիալական խնդիրները, 
գույքային և ոչ գույքային ռեսուրսները, սոցիալական կարիքները. 

4) կազմել  սոցիալական աջակցություն ստացողի անհատական ծրագիրը` 
ներգրավելով աջակցող ցանցի մասնակիցների մասնագետներին. 

5) օգտագործել տվյալ տարածաշրջանում առկա  աջակցող 
ցանցը` սոցիալական անհատական ծրագիր կազմելու և իրականացնելու նպատակով. 

6) համակարգել  սոցիալական անհատական ծրագրով նախատեսված 
միջոցառումների իրականացումը, կազմակերպել խմբային (բազմամասնագիտական) 
քննարկումներ և ուղղորդել սոցիալական աջակցություն ստացողին տարբեր 
մասնագիտացված կազմակերպություններ` իրենց իրավունքների մասին իրազեկելու, 
ինչպես նաև դրանք իրականացնելու համար. 

7) ստանձնել միջնորդի դեր տարբեր և երբեմն միմյանց հակասող շահեր ունեցող 
կազմակերպությունների միջև` ապահովելով կազմակերպությունների միջև 
համագործակցությունը և տեղեկատվության փոխանակումը, ինչպես 
նաև սոցիալական աջակցություն ստացողի օրինական շահերի պաշտպանության 
առաջնային դերը. 

8) կազմակերպությունների և հա մայնքի սոցիալական աշխատանքի մասնագետի 
հետ մշակել կանխարգելող ծրագրեր` ուղղված համայնքներում բացահայտված 
ռիսկային գործոնների նվազեցմանը, սոցիալականիրավունքների կոլեկտիվ 
պաշտպանության մեխանիզմների ձևավորման խթանմանը և պաշտպանությանը. 

9) ապահովել անձանց համար  սոցիալական աջակցության տրամադրման 
հավասար հնարավորություններ. 

10) պահանջել  սոցիալական աջակցություն հայցող կամ սոցիալական աջակցություն 
ստացող անձից միայն սոցիալական աջակցության տրամադրման համար անհրաժեշտ 
տեղեկությունները, աջակցել անհրաժեշտ փաստաթղթերի (տվյալների) ճիշտ 
ներկայացմանը. 



11) աջակցել իր սպասարկման տարածքում բնակվող անձանց 
(ընտանիքների) սոցիալական աջակցության իրավունքի իրականացմանը և 

12) տնային այցելությունների ժամանակ ներկայացնել սույն հոդվածի 10-րդ մասով 
նախատեսված վկայականը: 

6. Սոցիալական սատարողը պարտավոր է` 
1) սոցիալական աջակցություն հայցող անձին օգնել հայտնաբերելու և օգտագործելու 

դժվարություններ հաղթահարելու իր կարողությունը. 
2) միջոցներ ձեռնարկել հայտնաբերելու սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 

անձանց, ընտանիքներին և աջակցել նրանց դիմելու տարածքային մարմնին. 
3) տնային այցելությունների ժամանակ ներկայացնել սույն հոդվածի 10 -րդ մասով 

նախատեսված վկայականը: 
7. Սոցիալական աշխատանքի մասնագետն ունի սույն օրենքով և այլ իրավական 

ակտերով իրեն վերապահված այլ իրավունքներ և կրում է պարտականություններ: 
8. Պետական կառավարման Պետական մարմինները, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները և տարածքային մարմնի սպասարկման տարածքում 
գործող կազմակերպությունները պարտավոր են աջակցել սոցիալական աշխատանքի 
մասնագետին իր ծառայողական պարտականությունները կատարելիս: 

9. Սոցիալական աշխատանքի մասնագետն ունի վկայական, որը տալիս է լիազորած 
պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում չընդգրկված և 
կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմնի վերադասը: 

10. Սոցիալական աշխատանքի մասնագետին սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրման ընթացքում հայտնի դարձած անձնական տեղեկությունները համարվում 
են մասնագիտական գաղտնիք, և այն հրապարակող կամ 
տարածող սոցիալական աշխատանքի մասնագետը պատասխանատվություն է կրում 
օրենքով սահմանված կարգով, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներով նախատեսված դեպքերի: 

 
Հոդված 41. Խնամք տրամադրող 

կազմակերպությունների սոցիալական աշխատանքի 
մասնագետների հիմնական իրավունքներն ու 
պարտականությունները 

  
1. Խնամք տրամադրող կազմակերպությունների  սոցիալական աշխատանքի 

մասնագետներն ունեն հետևյալ հիմնական իրավունքները. 
1) կատարել տնային այցելություններ` սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ 

կետերով նախատեսված պարտականությունները կատարելու նպատակով. 
2) համագործակցել աջակցող ցանցի մասնակից կազմակերպությունների հետ. 
3) մասնակցել տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: 
2. Խնամ ք տրամադրող կազմակերպությունների սոցիալական աշխատանքի 

մասնագետներն ունեն հետևյալ հիմնական պարտականությունները. 
1) գնահատել  սոցիալական աջակցություն ստացողի սոցիալական կարիքները և 

իրականացնել նրա անհատական ծրագրով` իր կազմակերպությանը վերապահված 



իրավասությունների շրջանակներում նախատեսված միջոցառումները, անհատական 
ծրագրով նախատեսված ժամկետներում մասնակցել խմբային 
(բազմամասնագիտական) քննարկումներին. 

2) մատուցել սույն օրենքի 13 -րդ հոդվածով սահմանված 
համապատասխան սոցիալական ծառայությունները՝ սոցիալական աջակցություն 
ստացողի սոցիալական կարիքին համապատասխան. 

3) պահպանել իր կողմից սպասարկվող անձանց 
(ընտանիքների) սոցիալական աջակցություն տրամադրելու ընթացքում իրեն հայտնի 
դարձած տեղեկությունների գաղտնիությունը, բացառությամբ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերի. 

4) տեղեկացնել լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական 
մարմնում չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային 
մարմնի սոցիալական աշխատողին (սոցիալական դեպք 
վարողին) սոցիալականաջակցություն ստացողի համար իրավիճակի ակնկալվող 
բնականոն փոփոխություններից տարբերվող ընթացք առաջանալու մասին: 

3. Խնամք տրամադրող կազմակերպությունների  սոցիալական աշխատանքի 
մասնագետն ունի սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ 
իրավունքներ և կրում է պարտականություններ: 
 
Հոդված 42. Համայնքի սոցիալական աշխատանքի մասնագետի հիմնական 

իրավունքներն ու պարտականությունները 
  
1. Համայնքի  սոցիալական աշխատանքի մասնագետն իրավունք ունի կատարելու 

տնային այցելություններ, անհրաժեշտության դեպքում 
ուսումնասիրելու սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմած անձանց 
(ընտանիքների) սոցիալական և նյութական պայմանները: 

2. Համայնքի սոցիալական աշխատանքի մասնագետը պարտավոր է` 
1) սոցիալական աջակցություն ստանալու համար դիմած անձին օգնել 

հայտնաբերելու և օգտագործելու դժվարություններ հաղթահարելու իր կարողությունը. 
2) միջոցներ ձեռնարկել հայտնաբերելու սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 

անձանց, ընտանիքներին և այլ սոցիալական խմբերին, աջակցել նրանց դիմելու 
տարածքային մարմնին. 

3) պահպանել իր կողմից սպասարկվող անձանց 
(ընտանիքների) սոցիալական աջակցություն տրամադրելու ընթացքում իրեն հայտնի 
դարձած տեղեկությունների գաղտնիությունը, բացառությամբ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերի. 

4) որպես  աջակցող ցանցի ներկայացուցիչ՝ մասնակցել սույն օրենքի 40-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ և 8-րդ կետերով նախատեսված աշխատանքներին. 

5) տնային այցե լությունների ժամանակ ներկայացնել սույն հոդվածի 5-րդ մասով 
նախատեսված վկայականը: 

3. Համայնքի  սոցիալական աշխատանքի մասնագետն ունի սույն օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ իրավունքներ և պարտականություններ: 



4. Պետական կառավարման Պետական մարմինները, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները և տվյալ տարածքում գործող 
կազմակերպությունները պարտավոր են աջակցել 
համայնքի սոցիալական աշխատանքի մասնագետին իր ծառայողական 
պարտականությունները կատարելիս: 

5. Համայնքի  սոցիալական աշխատանքի մասնագետն ունի վկայական, որը 
տրամադրում է համայնքի ղեկավարը: 

  
Հոդված 46. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

  
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 1 -ից, բացառությամբ 

սույն հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի: 
2. Մինչև  սոցիալական աջակցության իրավունքի նորմեր պարունակող իրավական 

ակտերը սույն օրենքին համապատասխանեցնելը դրանք կիրառվում են այնքանով, 
որքանով չեն հակասում սույն օրենքին: 

3. Մինչև սույն օրենքի 6 -րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված համալիր 
կենտրոնների ստեղծումը տարածքային մարմինները սոցիալական ծառայությունները 
տրամադրում են իրենց գտնվելու վայրերում: Համալիր սոցիալական ծառայությունների 
յուրաքանչյուր տարածքային կենտրոնի ստեղծումից հետո տվյալ սպասարկման 
տարածքի բնակչությանը սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային 
մարմինները տեղակայվում են համալիր կենտրոնում: 

4. Սույն օրենքի 8 -րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով սահմանված 
կենսաթոշակների, նպաստների և այլ դրամական վճարների վճարումը 2017 թվականի 
հունվարի 1-ից իրականացվելու է մեկ միասնական պետական մարմնի կողմից` 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվան նախորդող օրվա դրությամբ 
«Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի 
հոկտեմբերի 24-ի ՀՕ-207-Ն օրենքի 19-րդ հոդվածով 
սահմանված՝ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններում 
աշխատող քաղաքացիական կամ համայնքային ծառայողների, ինչպես նաև խնամք 
տրամադրող կազմակերպությունների սոցիալական աշխատանքի մասնագետների վրա 
սույն օրենքի 39-րդ հոդվածը տարածվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից: 

6. Լիազորած պետական մարմնի աշխատակազմում պետական մարմնում 
չընդգրկված և կառավարման ոլորտից դուրս գործող տարածքային մարմիններում, 
ինչպես նաև սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված կազմակերպություններում 
սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ն ընկած 
ժամանակահատվածում, աշխատանքի ընդունված սոցիալական աշխատանքի 
մասնագետներն օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված 
«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության հատուկ դասընթացները պետք է 
ավարտեն աշխատանքի ընդունվելուց հետո՝ առավելագույնը 12 ամիսների ընթացքում: 

7. Տարածքային մարմինների համայնքայ ին ծառայող 
հանդիսացող սոցիալական աշխատանքի մասնագետների վարձատրությունը մինչև 



2017 թվականի հունվարի 1-ն իրականացվում է «Համայնքային ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան: 2017 թվականի 
հունվարի 1-ից տարածքային մարմինների համայնքային ծառայող 
հանդիսացող սոցիալական աշխատանքի մասնագետների հիմնական աշխատավարձը 
սահմանվում է տարածքային մարմինների քաղաքացիական ծառայող 
հանդիսացող սոցիալական աշխատանքի մասնագետների հիմնական 
աշխատավարձին հավասար չափով, իսկ լրացուցիչ աշխատավարձի և պարգևատրման 
հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Համայնքային ծառայության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: 

8. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել 
«Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի 
հոկտեմբերի 24-ի ՀՕ-207-Ն օրենքը: 
 
            Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակաման 
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 


