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ՀՀ կառավարության աշխատակազմի
աշխատակազմի
ղեկավար պարոն Դ.
Դ. Սարգսյանին
Հարգելի պարոն Սարգսյան,
Սարգսյան,
Համաձայն ՀՀ վարչապետի 2008թ. մայիսի 4-ի N 225-Ա որոշման 2-րդ կետի` Ձեզ է
ուղարկվում ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2012թ. մարտի 7-ի N5/7 որոշմամբ
հաստատված «ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
փորձաքննության
գործակալության»
կանոնադրական
«Բժշկասոցիալական
գործառույթների կատարման արդյունավետության գնահատման և «Բժշկասոցիալական
փորձաքննության գործակալությանը» պետական բյուջեից հատկացված միջոցների
օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ
իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ» ընթացիկ հաշվետվության
N 5/8 որոշմամբ հաստատված ««Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող
տարածքային մարմինների կողմից վճարվող ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված
սոցիալական վճարների նշանակման և վճարման նկատմամբ իրականցված
վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ» ընթացիկ հաշվետվության վերաբերյալ
առարկություններն ու բացատրությունները:
Առդիր` 12 էջ:

Հարգանքներով``
Հարգանքներով

Ա.Գրիգորյան

կատ.
կատ. Մ. Վանյան
հեռ.
հեռ. 650601

0010, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հեռ. + 374 10 52 68 31 ֆաքս + 374 10 54 31 60 Էլ.փոստ: http://mss@mss.am

ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 7-ի N5/8 որոշմամբ
հաստատված «Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների
կողմից վճարվող ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված սոցիալական վճարների
նշանակման և վճարման նկատմամբ իրականացված
իրականացված վերահսկողության արդյունքների
վերաբերյալ»
վերաբերյալ» ընթացիկ հաշվետվության մասին
«Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների կողմից
վճարվող ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված սոցիալական վճարների նշանակման և
վճարման նկատմամբ իրականցված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ»
ընթացիկ հաշվետվությունը (այսուհետ` ընթացիկ հաշվետվություն) վերաբերում է ՀՀ
Արարատի մարզի 4 (Արտաշատի, Արարատի, Վեդու, Մասիսի), ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 5
(Գավառի, Մարտունու, Սևանի, Վարդենիսի և Ճամբարակի), ՀՀ Կոտայքի մարզի 4
(Հրազդանի, Չարենցավանի, Աբովյանի և Եղվարդի) և Երևանի 5 (Աջափնյակի, Էրեբունու,
Մալաթիա-Սեբաստիայի,
Կենտրոնի
և
Քանաքեռ-Զեյթունի)
սոցիալական
ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններում (այսուհետ` ՍԾՏՄ)
կատարված վերահսկողության արդյունքներին:
Ընդ որում ՀՀ մարզերում վերահսկողությունն իրականացվել է մարզի բոլոր ՍԾՏՄներում, իսկ Երևանում` քաղաքի 12 ՍԾՏՄ-ներից` 5-ում;
Ընթացիկ հաշվետվության «Եզրակացություն» բաժնի կապակցությամբ.
որը
համապատասխանում
է
ընթացիկ
հաշվետվության
1-ին
կետ,
«Վերահսկողության արդյունքները» բաժնի ««Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական
օգնություն» ծրագրի կատարում» ենթաբաժնի «Խախտվել է ՀՀ կառավարության
29.12.2005թ
29.12.2005թ. N 23172317-Ն որոշման N2 հավելվածի 1818-րդ կետը»
կետը» (էջ 3) ձևակերպմանը:
Վերոհիշյալ որոշման N2 հավելվածի 18-րդ կետն է «18. Կենտրոնական
տեղեկատվական բազան թարմացվում է ոչ պակաu, քան ամիuը մեկ անգամ,
գործակալությունների տրամադրած արդիականացված տեղեկատվական բազաների
միջոցով` մինչև տվյալ ամuվան հաջորդող ամuվա 8-ը:» Կենտրոնական տեղեկատվական
բազայի` բոլոր 55 ՍԾՏՄ-ների կողմից տրամադրած արդիականացված տեղեկատվական
բազաներով թարմացման մեկամսյա պարբերականության և ներկայացման ժամկետի
(մինչև հաջորդ ամսվա 8-ը) որևէ խախտում չի գրանցվել համակարգի գործառնության ողջ
ընթացքում:
Խախտման (ժամկետի) նկարագրության մեջ հղում է կատարվում նաև
- ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ
29.12.2005թ. N 2317
2317-Ն որոշման N2 հավելվածի 1919-րդ կետի բ)
ենթակետին,
ենթակետին, այն է «բ) տարբեր նախարարություններից և պետական այլ մարմիններից,
ինչպեu նաև կազմակերպություններից, անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից,
uտացված տեղեկատվական հարակից բազաների մշակում և համադրում.»: Հարակից
տեղեկատվական բազաներից տեղեկատվության տրամադրման կարգը և ժամկետները
սահմանվել են ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ. N 2317-Ն որոշման N5 հավելվածով, որը
յուրաքանչյուր տեղեկատվության համար սահմանում է տարբեր ժամկետներ` ամենամսյա
պարբերականությունից ընդհուպ տարին մեկ անգամ:
- ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ
29.12.2005թ. N 23172317-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 1818-րդ կետի 5)
ենթակետին,
ենթակետին որով սահմանված մեկամսյա ժամկետը վերաբերում է համապատասխան
տեղեկատվությունը ստանալուց հետո կիրառման ժամկետին` «5) Աշխատավարձի, ինչպեu
նաև աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ միջոցների չափերն uտուգվում են
պետական
կենuաթոշակային
uոցիալական
ապահովագրության
համակարգում
ընդգրկված անձանց տվյալների անհատական (անձնավորված) հաշվառման բազայում
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առկա տվյալների հիման վրա` տեղեկատվությունն uտանալուց հետո մեկ ամuվա
ընթացքում:»
Պետական կենuաթոշակային uոցիալական ապահովագրության համակարգում
ընդգրկված անձանց տվյալների անհատական (անձնավորված) հաշվառման բազայում
տվյալների ներառման կարգը ժամկետները սահմանվել են ՀՀ կառավարության
12.05.2005թ.
«Պետական
կենuաթոշակային
uոցիալական
ապահովագրության
համակարգում անհատական (անձնավորված) հաշվառման ներդրումն ապահովող
միջոցառումների մասին» N 938-Ն որոշման 2-րդ կետի բ) ենթակետի 3-րդ պարբերությամբ`
«ընթացիկ անհատական հաշվետվությունները ներկայացվում են տարեկան մեկ անգամ`
մինչև տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 1-ը»:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2010թ. հոկտեմբերի 20-ի N
95-Ա/1 հրամանով կարգավորվել է ընտանիքների անապահովության գնահատման
համակարգի տեղեկատվական բազայի և պետական կենսաթոշակային սոցիալական
ապահովագրության համակարգում ընդգրկված անձանց տվյալների անհատական
(անձնավորված) հաշվառման բազայում առկա տվյալների համադրման աշխատանքների
իրականցման կարգն ու ժամկետները:
Համադրման տվյալներով ձևավորված ցուցակները ՀՀ մարզպետներին, Երևանի,
Վանաձորի, Գյումրու, Արարատի և Ջերմուկի քաղաքապետերին է տրամադրվում եռամսյա
պարբերականությամբ: Ցուցակների տրամադրման այս կարգն է սահմանվել, քանի որ
սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինները, համաձայն ՀՀ
կառավարության 29.12.2005թ. N2337-Ն որոշման 2-րդ կետի ա)
ենթակետի «ա)
Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմերի առանձնացված
uտորաբաժանում uոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություններն
են, ինչպեu նաև Երեւանի քաղաքապետարանի, Արարատի, Վանաձորի, Գյումրու և
Ջերմուկի քաղաքային համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի առանձնացված
uտորաբաժանում uոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժինները.» (ընթացիկ
հաշվետվության 3-րդ էջ` «…նույն նախարարության ենթակայությամբ գործող
սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինների և «Նորք» կենտրոնի
միջև,,,»):
- ««Խախտվել
««Խախտվել է ՀՀ կառավարության 29.12.2005
29.12.2005թ
12.2005թ. N 23172317-Ն որոշման N1 հավելվածի
6-րդ կետը,
կետը, որով թվարկվում են ընտանիքի անապահովության գնահատման ժամանակ
oգտագործվող բնութագրիչները:
Խախտումը նկարագրող հատվածում (էջ 5) ներկայացվում է նպաստառու ընտանիքի
անդամ(ներ)ի կողմից աշխատելու հանգամանքը կամ աշխատավարձի իրական չափը
թաքցնելու հանգամանքը:
Ընդ որում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից
նպաստառու ընտանիքների կողմից թաքցրած եկամուտների հայտնաբերմանն ուղղված
աշխատանքները`
ընտանիքների
անապահովության
գնահատման
համակարգի
տեղեկատվական
բազայի
և
պետական
կենսաթոշակային
սոցիալական
ապահովագրության համակարգում ընդգրկված անձանց տվյալների անհատական
(անձնավորված) հաշվառման բազայում առկա տվյալների համադրում, ներկայացվել են
ընթացիկ հաշվետվության մեջ` որպես «Պառնաս» համակարգի տվյալների համադրում (էջ
10` 3023 դեպքով):
Եզրակացության 2-րդ և 3-րդ կետեր, որոնք համապատասխանում են «..պատշաճ
«..պատշաճ
ուշադրություն չեն դարձրել զբաղվածության տարածքային մարմինների կողմից
տեղեկանքներում նշված ժամկետներին»
ժամկետներին» (էջ
(էջ 6) ձևակերպմանը:: Ընտանիքների
անապահովության գնահատման համակարգում դիմողին հաշվառելիս գործազուրկի
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կարգավիճակը և ժամկետները, ինչպես նաև գործազրկության նպաստը որպես եկամուտ
հաշվառելը, կարգավորվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի
31.06.2006թ. N 138-Ն (պետական գրանցման թիվ 11506275) հրամանի N1 հավելվածի 32-րդ
կետով, որի հստակ կիրառման համար բերվել է անգամ հաշվարկի օրինակ` «6 ամիu
գործազրկության նպաuտ uտացողների համար հաշվարկվում է հետևյալ կերպ`
գործազրկության նպաuտի չափ x ժամկետ (6 ամիu) = դրամ:
-----------------------------------------12
Եզրակացության 4-րդ կետ, որը համապատասխանում է ընթացիկ հաշվետվության
«Խախտվել
Խախտվել է ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ
29.12.2005թ. N 23172317-Ն որոշման N1 հավելվածի 3-րդ
կետը»
կետը» (էջ
(էջ 7) ձևակերպմանը::
Խախտումը նկարագրող հատվածում որպես հավաստի տեղեկատվության աղբյուր է
դիտարկվել ՀՀ ոստիկանության բնակչության տեղական ռեգիստրը վարող մարմինը`
2009թ., 2010թ. և 2011թ. համար, սակայն հարկ է նշել, որ ընտանիքների անապահովության
գնահատման համակարգում հաշվառվելիս ընտանիքի կազմի մասին տեղեկատվությունը
ՀՀ ոստիկանության բնակչության ռեգիստրից ստանալու դրույթը սահմանվել է ՀՀ
կառավարության 23.12.2010թ. N 1763-Ն որոշմամբ և գործում է 2011թ. հունվարից:
Մինչև 2011թ. հունվար ամիսը վերոհիշյալ տեղեկատվությունը տրամադրում էին
տեղական
ինքնակառավարման
կամ
բազմաբնակարան
շենքի
կառավարման
մարմինները` ներկայացնելով տվյալ ընտանիքի փաստացի կազմը:
Եզրակացության 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետեր` ընտանիքի սոցիալական անձնագրում
ընտանիքի անդամին «հարգելի բացակա» տվյալի մուտքագրման, կենսաթոշակառուի
համար «միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառու` Կ87» ծածկագիր կիրառելու սահմանված
դրույթների չպահպանման դեպքերի կապակցությամբ հարկ է նշել, որ մի շարք
քաղաքացիներ 2011թ.ի ընթացքում դիմել են ՀՀ Նախագահի վերահսկողական
ծառայություն` ՀՀ վերահսկիչ պալատի առաջարկությամբ` որպես «Կ87 ծածկագրի սխալ
կիրառում», հայտնաբերված խախտման հիմքով ընտանեկան նպաստի վճարման
դադարեցման որոշման հետ համաձայն չլինելու կապակցությամբ: Ուսումնասիրելով ՀՀ
աշխատանքի
և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն
վերահասցեագրած
դիմումներում բերված փաստերը, ղեկավարվելով «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ
օրենքի 16-րդ հոդվածի 10-րդ, 11-րդ մասերով` առանձին դեպքերում, ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարությունը դիմել է համապատասխան ՍԾՏՄ-ի
վերադասին հաճախորդի իրավունքի վերականգնման հարցով:
Եզրակացության 8-րդ կետ
Հաշվի առնելով նախորդ ժամանակահատվածում հանրապետության ստուգող
մարմինների կողմից, ինչպես նաև ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության ուժերով հայտնաբերված ոչ հավաստի տեղեկատվության հիման վրա
ընտանեկան նպաստի իրավունքի որոշման դեպքերը, մասնավորապես հավաստի
տեղեկատվության հավաքագրման գործընթացի խնդիրները, ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարության
նախաձեռնությամբ` դրանց լուծման
նպատակով ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի մոտ
բազմիցս քննարկվել են այդ հարցերը և մասնավորապես` 2009 թվականի դեկտեմբերի 25-ի
ժ. 18.30-ին կայացած խորհրդակցության ընթացքում քննարկելով ընտանեկան նպաստ
ստանալու համար անհրաժեշտ տեղեկանքների տրամադրման կարգը, N77-322
արձանագրության 1-ին կետով հանձնարարվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարին ձևավորել աշխատանքային խումբ ընտանեկան նպաստի տրամադրման
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համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում ներառված տվյալների հավաստիության մեծացման
համար միջացառումների ծրագիր-ժամանակացույց մշակելու նպատակով:
Պետական նպաստների համակարգում տեղեկատվության հավաքագրման
արդյունավետության
բարձրացման
միջոցառումների
ծրագիր-ժամանակացույցը
հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2010թ. հունիսի 17-ի N 23
արձանագրային որոշմամբ:
Իրականացված աշխատանքների արդյունքում ընտանիքների անապահովության
գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում և պետական այլ մարմինների ու
գերատեսչությունների տեղեկատվական բազաներում (այսուհետ` հարակից բազաներ)
առկա տվյալների համադրելիության մակարդակն է բերալավվել (հարակից բազաներում
հնարավորինս ներառվել են սոցիալական ապահովության քարտերի համարները):
Եզրակացության 10-րդ կետ, որը համապատասխանում է ընթացիկ հաշվետվության
«Հրատապ օգնության տրամադրման
տրամադրման գծով կատարված անարդյունավետ ծախսերի
դեպքերի»
դեպքերի» ձևակերպմանը (էջ 11) նկարագրության մեջ բերված 2 օրինակն էլ վերաբերում է
համակարգում հաշվառված ընտանիքի անդամի կողմից աշխատելու հանգամանքը
թաքցնելու երևույթին (ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից
նպաստառու ընտանիքների կողմից թաքցրած եկամուտների հայտնաբերմանն ուղղված
աշխատանքները ներկայացված են ընթացիկ հաշվետվության մեջ` էջ 10):
Եզրակացության 11-րդ և 12-րդ կետեր, որոնք համապատասխանում են ընթացիկ
հաշվետվության
«Առանձին
դեպքերում
սոցիալական
աջակցության
խորհրդի
աջակցության
գործունեությունը կրել է ձևական բնույթ»
բնույթ» և «Խախտվել են ՀՀ կառավարության 26.06.2009թ
26.06.2009թ.
N 723 որոշման հավելվածի 8-րդ կետով սահմանված պահանջները»
պահանջները» (էջ 11 և 12)
ձևակերպումներին:
ՀՀ կառավարության 26.06.2009թ. N 723-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետով
սահմանված մեկօրյա ժամկետը վերաբերում է տնային այցելություն կատարելուց հետո
դրա արձանագրությունը կազմելուն և ոչ` մեկ օրվա ընթացքում բոլոր տնային
այցելությունները կատարելուն:
Եզրակացության 14-րդ կետ, որը համապատասխանում է ընթացիկ հաշվետվության
«Վերահսկողության արդյունքներ» բաժնի «2. «Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի
նպաստի» ծրագրի կատարում» ենթաբաժնին (էջ 12-14): Խախտումները վերաբերում են
մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողի մինչև երեխայի 2
տարեկանը լրանալն աշխատանքի վերադարձած կամ աշխատանքից
աշխատանքից ազատված անձանց:
անձանց:
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված
է, որ «5. Երեխայի խնամքի նպաuտը նշանակելուց հետո` 15 oրվա ընթացքում,
տարածքային մարմինն այդ մաuին պաշտոնապեu տեղեկացնում է համապատաuխան
գործատուին:», իսկ նույն հոդվածի 6-րդ մասով` «6. Մինչև երեք տարեկան երեխայի
խնամքի արձակուրդում գտնվող անձի` մինչև երեխայի երկու տարեկանը լրանալու
ժամանակահատվածում աշխատանքի ներկայանալուց կամ աշխատանքից ազատվելուց
հետո` 15 oրվա ընթացքում, գործատուն այդ մաuին պաշտոնապեu տեղեկացնում է
համապատաuխան տարածքային մարմին:»
Խախտումը նկարագրող հատվածում գործատուի պարտավորության կատարման
կամ չկատարման մասին որևէ տվյալ չկա:
Ինչ վերաբերում է «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի
պահանջի խախտմանը, ապա հարկ է նշել, որ այդ հոդվածով սահմանվում են ՍԾՏՄ-ների
լիազորությունները (ոչ պարտականությունները), մասնավորապես հոդվածի 3-րդ մասով`
«3) պարզում է uոցիալական աջակցություն uտանալու նպատակով դիմած քաղաքացիների
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ներկայացրած փաuտաթղթերի հավաuտիությունը` դրանք տրամադրած մարմիններում և
կազմակերպություններում.»:
Վարչական մարմինների կողմից նման լիազորության իրականացման կարգը
սահմանվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի
10-րդ հոդվածով` «ՀՈԴՎԱԾ 10. ՀԱՎԱUՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾԸ»:
1. Վարչական մարմնի կողմից քննարկվող փաuտական հանգամանքների
վերաբերյալ անձի ներկայացրած տվյալները, տեղեկությունները համարվում են հավաuտի
բոլոր դեպքերում, քանի դեռ վարչական մարմինը հակառակը չի ապացուցել:
Արգելվում
է
անձանցից
պահանջել
իրենց
ներկայացրած
տվյալները,
տեղեկությունները հավաuտող փաuտաթղթեր կամ լրացուցիչ տեղեկություններ, եթե այդ
պահանջը uահմանված չէ oրենքով:
Եթե վարչական մարմինը հիմնավոր կաuկածներ ունի անձանց ներկայացրած
տվյալների, տեղեկությունների իuկության վերաբերյալ, ապա ինքը պարտավոր է
ինքնուրույն և իր հաշվին ձեռնարկել միջոցներ` դրանց իuկության մեջ հավաuտիանալու
համար:
2. Անձինք պատաuխանատվություն են կրում վարչական մարմիններին կեղծ
տվյալներ, տեղեկություններ ներկայացնելու համար:»
Եզրակացության 15-րդ կետ` համապատասխանում է ընթացիկ հաշվետվության
«Վերահսկողության արդյունքներ» բաժնի «4. Նպաստառու ընտանիքների «Երեխայի
առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ օգնություն» ծրագրի կատարում» հատվածին (էջ
15-16),
Հարկ է նշել, որ ՀՀ պետական բյուջեում նման առանձին ծրագիր չի գործում, այն
ներառված է «ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն» ծրագրում:
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանվել է, որ
«3. Ընտանեկան նպաuտի բազային մաuի, հավելման և միանվագ oգնության չափերը,
ընտանեկան նպաuտի և միանվագ oգնության նշանակման կարգը uահմանում է
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը:»: Մինչև 2012թ. հունվարի 1-ը գործում
էր ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 110-Ն որոշումը, որի հավելվածի
35-րդ կետի բ) ենթակետով սահմանված է այն փաստաթուղթը, որի հիման վրա
նշանակվում է միանվագ դրամական օգնությունը` «բ) երեխայի առաջին դաuարան
ընդունվելու դեպքում` տվյալ երեխայի հանրակրթական դպրոցի կամ տվյալ ուuումնական
տարում վարժարանի առաջին դաuարան ընդունվելու մաuին տեղեկանք»:
Այսպիսով, «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը խախտվել է համապատասխան
դպրոցների կողմից, իսկ այդ հիմքով (տարիքային սահմանափակում) երեխայի առաջին
դասարան ընդունվելու միանվագ օգնությունը մերժելու դեպքում, այդ ընտանիքը զրկվում է
նշված օգնությունից ընդհանրապես, քանի որ հաջորդ տարի, երբ չի լինի տվյալ երեխայի
համար հանրակրթական ուսումնական հաստատություն ընդունվելու տարիքային
անհամապատասխանություն, երեխան արդեն հաճախելու է երկրորդ դասարան, իսկ դա
երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ դրամական օգնություն տրամադրման
մերժման հիմք է:
Եզրակացության
16-21-րդ
կետեր,
որոնք
համապատասխանում
են
«Վերահսկողության արդյունքներ» բաժնի «5. «Նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկում ներդրված
ավանդների դիմաց դրամական փոխհատուցում» ծրագրի կատարում ենթաբաժնին (էջ 1722):
Նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բնակում մինչև 1993 թվականի
հունիսի 10-ը ներդրած դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման (այսուհետ`
ավանդի փոխհատուցում) հարաբերությունները կարգավորվում են «ՀՀ 2006 թվականի
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պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հավելվածով, որի համաձայն ավանդների
դիմաց փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեն 2005թ-ի հուլիսի 1-ից սկսած մինչև
նպաստառու ընտանիքների ցուցակների ճշտման օրը' 2006թ-ի ապրիլի 1-ը (համաձայն ՀՀ
կառավարության 16.03.2006թ. N352-Ն որոշման) անընդմեջ ընտանեկան նպաստ ստացող
ընտանիքների կազմում ընդգրկված սոցիալապես անապահով խավերին դասված
ավանդատուները, որոնք նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում
խորհրդային ռուբլով դրամական ավանդ են ներդրել մինչեւ 1993թ-ի հունիսի 10-ը:
Ինչ վերաբերում է ավանդի փոխհատուցման ցուցակներում ընդգրկված մահացած
ավանդատուների ներառման հանգամանքին, ապա հայտնվում է, որ ՀՀ կառավարության
2010թ. հունիսի 17-ի N 23 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած
միջոցառումների
ծրագիր-ժամանակացույցով
նախատեսված
աշխատանքների
շրջանակներում ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացվել և ընդունվել է ՀՀ
կառավարության 2011թ. մայիսի 26-ի «Քաղաքացիական կացության ակտերի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարությանը տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 723-Ն
որոշումը: Սույն որոշմամբ կարգավորվել է առցանց եղանակով ՔԿԱԳ մարմիններից
անհրաժեշտ տվյալների, այդ թվում մահերի մասին, ստանալու հարաբերությունները:
Ինչ վերաբերում է ավանդի փոխհատուցման ցուցակներից ՍԾՏՄ-ների կողմից
մահացած անձանց դուրս բերելուն, ապա այդ տեղեկատվությունը պետք է ՍԾՏՄ-ին
տեղյալ պահի մահացած քաղաքացու ընտանիքի անդամը, ներկայացնելով մահվան
վկայականը, որը դժվարանում է այն դեպքերում, երբ տվյալ ընտանիքը մինչև ավանդի
փոխհատուցումը ստանալու ժամկետը կորցրած է լինում ընտանեկան նպաստի
իրավունքը (ավանդի փոխհատուցման իրավունքը ճանաչվում է ցմահ) և առավել այն
դեպքերում, երբ տվյալ ընտանիքը փոխել է իր մշտական բնակության վայրը:
Մահվան վկայականի չլինելու դեպքում ավանդի փոխհատուցման վճարման
դադարեցումն այդ հիմքով` հնարավոր չէ: Դադարեցման միակ հիմքը` նրա ազգանունը
երեք ամիս անընդմեջ վճարման ցուցակում ներառելը և չվճարելն է:
Միաժամանակ, չվճարված փոխհատուցման գումարները վերադարձվում են
գանձապետարան ոչ թե եռամսյա ժամկետում, այլ յուրաքանչյուր ամսվա վճարման
ժամկետը լրանալուց հետո` եռօրյա ժամկետում:
«Խախտվել է ՀՀ կառավարության 16.03.2006թ
16.03.2006թ. N352N352-Ն որոշման պահանջը,
պահանջը, ըստ որի
ավանդի փոխհատուցման իրավունք ունեն 2005թ
2005թ. ապրիլի 1-ից մինչև 2006 թվականի
ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում
ժամանակահատվածում անընդմեջ նպաստի իրավունք ունեցող
ընտանիքների կազմում ընդգրկված ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիները»
քաղաքացիները» (էջ 18):
Ինչպես արդեն նշվել է, ավանդի փոխհատուցման իրավունքի որոշման համար տվյալ
ընտանիքի նպաստի իրավունքի հաշվարման սկիզբը սահմանվել է «ՀՀ 2006 թվականի
պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով, այն է 2005 թվականի հուլիսի 1:
Այսպիսով, ընթացիկ հաշվետվության մեջ նշված ժամկետի հիման վրա կատարված
ստուգումները հնարավոր է բերեին նման եզրակացության:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում` 2006 թվականի
ապրիլի 1-ից հետո ընտանեկան նպաuտ uտանալու իրավունքից` նախկինում այդ
իրավունքն անհիմն լինելու հանգամանքի հայտնաբերման պատճառով, նպաստի, ինչպես
նաև ավանդի փոխհատուցման իրավունքը կորցրած, սակայն արդեն ավանդի
փոխհատուցումը ստացած անձանցից ստացած գումարը հoգուտ Հայաuտանի
Հանրապետության պետական բյուջեի բռնագանձելու ուղղությամբ աշխատանքներն
ընթացքի մեջ են, հավաքագրվում են 2005թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2006թ. ապրիլի 1-ն ընկած
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ժամանակահատվածում ընտանեկան նպաստի իրավունքն անհիմն ճանաչելու հիմքերը,
դրանցով դատական կարգով բռնագանձման գործընթացը սկսելու նպատակով:
Ընթացիկ հաշվետվության «Առաջարկություններ»
Առաջարկություններ» բաժին
I. ՀՀ կառավարությանը`
1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ՀՀ տարածքային
կառավարման նախարարության, ՀՀ մարզպետների հետ պարբերաբար քննարկում է
պետական նպաստների նշանակման և վճարման աշխատանքներում առկա խնդիրները,
նախանշում դրանց լուծմանն ուղղված մեխանիզմները, քննարկում վերահսկողության,
ստուգումների արդյունքներով արձանագրված խախտումները և փաստերը, պարբերաբար
մասնակցում է նաև մարզային խորհուրդների նիստերին:
Ի կատարումն «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի նախարարությունը սոցիալական ծառայություններ տրամադրող մարմիններին
ցուցաբերում է մեթոդական օգնություն:
Հաշվի առնելով, որ ՀՀ մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետին ՀՀ վերահսկիչ
պալատի կողմից տրամադրվել են ՍԾՏՄ-ների կողմից ՀՀ պետական բյուջեով
նախատեսված ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության, մինչև երկու
տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի նշանակման
և վճարման գործընթացի վերահսկողության արդյունքների մասին միջանկյալ
արձանագրությունները, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ՀՀ
մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետին ուղարկվել են գրություններ` ՀՀ վերահսկիչ
պալատի վերահսկողությամբ հայտնաբերված խատումների վերացման ուղղությամբ
իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացնելու համար:
2.
Սոցիալական
աջակցության
խորհուրդների
գործունեության
հարաբերությունները կարգավորող բոլոր դրույթները վերանայվում են ինտեգրված
սոցիալական
ծառայությունների
համակարգի
ներդրման
աշխատանքների
շրջանակներում մշակվող «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում, որը
սահմանված կարգով ներկայացվելու է ՀՀ կառավարության քննարկմանը:
3. 2013-2015թթ. ՄԺԾԾ հայտով առաջարկվել է ընդլայնել մինչև երկու տարեկան
երեխայի խնամքի նպաստի իրավունքի շրջանակը, այն տրամադրելով մինչև երկու
տարեկան երեխա խնամող բոլոր մայրերին, անկախ նրանց աշխատելու հանգամանքից,
նպաստի չափը պահպանելով 18 հազար դրամի չափով: Այս նպատակով ՀՀ պետական
բյուջեից յուրաքանչյուր տարվա համար անհրաժեշտ է տրամադրել լրացուցիչ շուրջ 16,5
մլրդ դրամ:
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից առաջարկությունը մերժվել է:
II. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը
1. Վերահսկողության, ստուգումների ընթացքում պետական նպաստների
նշանակման և վճարման գործընթացում խախտումների հայտնաբերման դեպքում,
նախարարությունը մշտապես մանրամասն ուսումնասիրում է դրանք` դիտարկելով
հետևյալ տեսանկյուններից
- պետական նպաստների նշանակման և վճարման ողջ գործընթացի մասնակիցների
(քաղաքացի, տեղեկատվություն տրամադրող կազմակերպություն, վճարող մարմին, ՍԾՏՄ
և դրանց համապատասխան պատասխանատու աշխատողներ) կողմից կատարված
խախտումներ, յուրաքանչյուր դեպքի համար` իրականացնելով համապատասխան
միջոցառում խախտումը վերացնելու նպատակով,
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- հաճախորդի օրինական շահերի և իրավունքների պաշտպանություն` դրանց
խախտման դեպքում` իրավունքի վերականգնում
- իրավական դաշտի անկատարություն` համապատասխան իրավական ակտերի
փոփոխություններ կամ նոր իրավական ակտերի մշակում և ընդունում:
2.3.4 կետերով արված առաջարկությունները վերաբերում են պետական
նպաստների համակարգում տեղեկատվության հավաքագրման արդյունավետության
բարձրացմանը, ոչ հավաստի տվյալների կիրառումը բացառելուն: Այդ կապակցությամբ`
- ՀՀ կառավարության 04.12.2008թ. N 1523-Ն որոշմամբ փոփոխություններ և
լրացումներ են կատարվել ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ. N 2317-Ն որոշման մեջ
(հավելված N5)` վերանայելով հարակից տեղեկատվական բազաներից ստացվող
տեղեկատվության կիրառման չափանիշներն ու ժամկետները,
- ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ. N 2317-Ն որոշման N5 հավելվածում հետագայում
փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել մի քանի անգամ` ՀՀ կառավարության
23.04.09 N 436-Ն, 23.12.10 N 1763-Ն, 26.05.11 N 712-Ն, 29.12.11 թիվ 1859-Ն որոշումներով:
- ՀՀ կառավարության 2010թ. հունիսի 17-ի «Պետական նպաստների համակարգում
տեղեկատվության հավաքագրման արդյունավետության մեծացման միջոցառումների
ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» N 23 արձանագրային որոշման
միջոցառումներով
իրականացված
աշխատանքները
մեծացրել
են
հարակից
տեղեկատվական բազաների համադրելիության մակարդակը, իսկ ՀՀ կառավարության
վերոհիշյալ որոշումներով ապահովվել է դրանց արդյունավետ կիրառումը:
-«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվել է, իսկ ՀՀ կառավարության 28.12.2011թ. N
1864-Ն որոշմամբ ապահովվել է պետական նպաստների իրավունքի որոշման ժամանակ
ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրից, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեից առցանց եղանակով տվյալներ ստանալու հնարավորությունը:
Ներկայումս ՍԾՏՄ-ներում փորձարկվում է ընտանեկան նպաստի, երեխայի
ծննդյան միանվագ նպաստի և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի
արդիականացված տեղեկատվական համակարգերը, որոնք նախատեսում են վերոհիշյալ
նպաստների տեղեկատվական բազաներ անհրաժեշտ որոշ տվյալների ինքնաշխատ
եղանակով
ներառումը: Այս միջոցառումն իրականացվում է հանրապետությունում
ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման աշխատանքների
շրջանակներում:
5-րդ
կետով
արված
առաջարկության
կապակցությամբ`
պետական
կենuաթոշակային uոցիալական ապահովագրության համակարգում անհատական
(անձնավորված) հաշվառման բազայի վարման բարեփոխումները (հաշվառման կարգ և
ժամկետներ) ներառված են հանրապետությունում իրականացվող կենսաթոշակային
բարեփոխումների մեջ:
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2011 թվականի մարտի 7-ի թիվ 5/8 որոշմամբ հաստատված՝ սոցիալական
ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների կողմից վճարվող ՀՀ պետական բյուջեով
նախատեսված սոցիալական վճարների նշանակման և վճարման գործընթացի նկատմամբ
իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության
ընթացիկ հաշվետվությունում ամրագրված՝ հայտնաբերված
խախտումների վերացման ուղղությամբ իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ՀՀ տարածքային
կառավարման նախարարության, ՀՀ մարզպետների հետ պարբերաբար քննարկում է պետական
նպաստների նշանակման և վճարման աշխատանքներում առկա խնդիրները, նախանշում դրանց
լուծմանն ուղղված մեխանիզմները, քննարկում վերահսկողության ստուգումների արդյունքներով
արձանագրված խախտումները և փաստերը:
«Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների կողմից վճարվող
ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված սոցիալական վճարների նշանակման և վճարման
նկատմամբ
իրականացված
վերահսկողության
արդյունքների
վերաբերյալ»
ընթացիկ
հաշվետվության մեջ արձանագրված ավելի վճարված գումաների հետ գանձման գործընթացն
իրականացրել են ՀՀ Արարատի, ՀՀ Գեղարքունիքի, ՀՀ Կոտայքի մարզերի, Երևանի
համապատասխան սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինները:
Նշված մարզերում և Երևանում` ավելի վճարված գումարների հետ գանձման աշխատանքներն
ավարտվել են:
Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերի հասցեականությունը և ոլորտի
տեղեկատվական համակարգերում ներառված տեղեկատվության հավաստիությունն ապահովելու
նպատակով ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 713-Ն որոշմամբ սահմանվել է ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը բնակչության պետական ռեգիստրի
տեղեկատվական համակարգից տվյալներ տրամադրելու կարգը: «Նորք» ՏՎԿ-ի կողմից մշակվել է
համապատասխան ենթահամակարգ և սոցիալական ծառայության տարածքային մարմիններին
հնարավորություն է տրվել առցանց եղանակով ստանալ տեղեկանք (տեղեկատվություն) միևնույն
հասցեում հաշվառված անձանց վերաբերյալ: ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների
վարչությունից ստացվող տեղեկատվությունը մշակվում և տվյալների փոխանակման
համակարգում թարմացվում է շաբաթական պարբերականությամբ:
Միաժամանակ, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 713-Ն որոշման մեջ
կատարված փոփոխությունների համաձայն՝ նախատեսվում է բնակչության պետական ռեգիստրի
տեղեկատվական համակարգի տվյալները ստանալ առցանց ռեժիմով, ինչը էլ ավելի կբարձրացնի
սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերի հասցեականությունը և ոլորտի տեղեկատվական
համակարգերում ներառված տեղեկատվության հավաստիությունը: Ներկայումս ընթացքի մեջ են
համապատասխան ծրագրային ապահովություն ստեղծելու աշխատանքները:
Անհատական
հաշվառման
«Պառնաս»
ՏՇ-ի
տվյալների
հետ
ընտանիքների
անապահովության գնահատման տեղեկատվական շտեմարանի տվյալների համադրումներն
իրականացվում է ՀՀ աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարի 2010թվականի
հոկտեմբերի 20-ի N95-Ա/1 հրամանով և «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եվ
սոցիալական հարցերի նախարարի 2010թվականի հոկտեմբերի 20-ի N95-Ա/1 հրամանում
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» նախարարի 2011թ. մարտի 4-ի N18-Ա/1 հրամանով
սահմանված ժամկետներում: ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 723-Ն որոշման
համաձայն 2011թ. նոյեմբերից ՔԿԱԳ գործակալությունից մահացած անձանց վերաբերյալ
տեղեկատվությունը ստացվում է առցանց եղանակով: Միաժամանակ, լրամշակվել է Ավանդների
փոխհատուցման բազայի, սոցիալական ապահովության քարտերի (ԱՎՎ և ԱՎՎ արխիվացված

տվյալների) և ՔԿԱԳ տեղեկատվական բազաների համադրման ընթացակարգը: Ըստ այդմ, սկսած
2012թ. հունվար ամսից, ամսական պարբերականությամբ, ավանդների փոխհատուցման ակտիվ
բազայից ՔԿԱԳ տեղեկատվական բազայի հետ միանշանակ համադրված անձանց մահվան մասին
տեղեկատվությունը «Նորք» ՏՎԿ-ի կողմից կենտրոնացված կարգով կիրառվում է ավանդների
փոխհատուցման բազայում, իսկ ՔԿԱԳ տեղեկատվական բազայի հետ համադրված տառասխալներ
պարունակող տվյալները, ինչպես նաև նախորդ 6 ամիսների ընթացքում վճարված անձանց
տվյալները (առանձին նշելով ՀՄՊ վետերանների և ավանդի փոխհատուցումը ստացած լինելու
վերաբերյալ տեղեկատվությունը) տրամադրվում է ՍԾՏՄ-ներին՝ ճշտելու և տեղեկատվական
բազայում կիրառելու համար: ՍԾՏՄ-ներին է տրամադրվում նաև անվավեր անձը հաստատող
փաստաթուղթ ունեցող կամ ԱՎՎ բնակչության պետական ռեգիստրում մահացած անձանց
վերաբերյալ տեղեկատվությունը (նախկինում «Նորք» ՏՎԿ-ն ԽՍՀՄ խնայբանկում ներդրված
ավանդների փոխհատուցման տեղեկատվական բազայում մահվան մասին տեղեկատվության
ներառման-մուտքագրման իրավասություն չի ունեցել):
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