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ԱՊՐԻԼԻ 2-Ի N 470-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 

26-ի «Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների՝ այլընտրանքային 

խնամքի տրամադրման նպատակով ուղղորդման կարգը և չափորոշիչները հաս-

տատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատա-

րելու մասին» N 551-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփո-

խությունները և լրացումները՝ 

1) որոշման նախաբանը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«Ղեկավարվելով «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը որոշում է.». 
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2) որոշման հավելվածի 3-րդ կետի՝  

ա. 1-ին ենթակետում «ճգնաժամային աջակցության կենտրոնում» բառերը 

փոխարինել «երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնի ճգնաժամային 

բաղադրիչում» բառերով, 

բ. 3-րդ ենթակետում «ճգնաժամային աջակցության կենտրոն» բառերը 

փոխարինել «երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնի ճգնաժամային 

բաղադրիչ» բառերով. 

3) որոշման հավելվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ՝  

«1) այլընտրանքային խնամքի որոշում ընդունելիս երեխայի կարծիքը հաշվի 

է առնվում երեխայի տարիքին և հասունության աստիճանին համապատասխան.». 

4) որոշման հավելվածի 4-րդ կետի 3-րդ և 5-րդ ենթակետերից հանել 

«փոխարինող ընտանիքում կամ բառերը. 

5) որոշման հավելվածի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետը «ընտանեկան տիպի 

խնամքի որևէ տեսակում» բառերից հետո լրացնել «, իսկ անհնարինության դեպքում՝ 

բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում (մինչև 2026 

թվականը)» բառերով.  

6) որոշման հավելվածի 4-րդ կետի 7-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ՝ 

«7) երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնի ճգնաժամային բաղադրի-

չում տեղավորված երեխաների՝ կենսաբանական ընտանիք վերադառնալու հնարա-

վորության բացառման դեպքում խնամքը կազմակերպել հետևյալ առաջնահեր-

թությամբ՝ որդեգրման հնարավորության դեպքում՝ որդեգրում, խնամակալի, հոգա-

բարձուի, խնամատարի ընտանիք, բնակչության սոցիալական պաշտպանության 

հաստատություն։».  

7) որոշման հավելվածի 5-րդ կետի 7-րդ ենթակետից հանել «, իսկ հատուկ 

կարիքներ ունեցող երեխաների դեպքում՝ մասնագիտացված հաստատությանը» 

բառերը.  
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8) որոշման հավելվածի 5-րդ կետի 8-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ՝ 

«8) երեխայի խնամքը երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնի 

ճգնաժամային բաղադրիչում.». 

9) որոշման հավելվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «2011 թվականի 

փետրվարի 24-ի N 164-Ն» բառերը փոխարինել «2016 թվականի հունիսի 2-ի N 631-Ն» 

բառերով.  

10) որոշման հավելվածի 6-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «2008 թվականի 

մայիսի 8-ի N 459-Ն» բառերը փոխարինել «2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն» 

բառերով.  

11) որոշման հավելվածի 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«7. Երեխայի խնամքի կազմակերպման գործում ներգրավված սուբյեկտները 

(խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները, Հայաստանի Հանրապետու-

թյան մարզպետարանների ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության բաժինները, Երևանի քաղաքապետարանի երեխաների և սոցիա-

լական պաշտպանության վարչությունը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանու-

թյան անչափահասների գործերով ստորաբաժանումները, միասնական սոցիալական 

ծառայության տարածքային կենտրոնները (այսուհետ՝ տարածքային կենտրոններ), 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այդ գործընթա-

ցում ներգրավված այլ մարմիններն ու կազմակերպությունները) երեխայի այլընտ-

րանքային խնամքի կազմակերպման հարցը քննարկելիս, առաջին հերթին ուսում-

նասիրում են երեխայի խնամքը կենսաբանական ընտանիքում (երեխայի վերա-

դարձը կենսաբանական ընտանիք) կազմակերպելու հնարավորությունը, իսկ դրա 

անհնարինության կամ աննպատակահարմարության դեպքում դիտարկում են 

այլընտրանքային խնամքի կազմակերպման բոլոր հնարավոր տեսակները՝ նախա-

պատվությունը տալով երեխայի խնամքի՝ ընտանեկանին մոտ տեսակներին, 

մասնավորապես, դիտարկելով՝ 

1) երեխային խնամակալության վերցնելը մերձավոր ազգականի կամ այլ 

անձանց կողմից. 
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2) երեխայի որդեգրումը. 

3) երեխայի տեղավորումը խնամատար ընտանիքում (խնամքի կազմակերպում 

խնամատար ընտանիքում). 

4) երեխայի խնամքը երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնի 

ճգնաժամային բաղադրիչում.  

5) երեխայի խնամքը բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր 

և հատուկ (մասնագիտացված) հաստատությունում. 

6) 16-23 տարեկան անձանց խնամքը և մասնագիտական հմտությունների 

ձեռքբերման կազմակերպումը անկախ ապրելակերպ ուղեկցող ծառայությունում:. 

12) որոշման հավելվածի 12-րդ կետը «խնամակալների և հոգաբարձուների» 

բառերից հետո լրացնել «, երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների» 

բառերով։ 

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 

2-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 26-ի 

N 551-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 470-Ն 

որոշման 2-րդ կետում «2023 թվականի» բառերը փոխարինել «2026 թվականի» 

բառերով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

                           ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                   Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ 
 
   Երևան 
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