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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
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ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2012թ
2012թ. մարտի 7-ի N5/7 որոշմամբ հաստատված «ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Բժշկասոցիալական
փորձաքննության գործակալության»
գործակալության» կանոնադրական գործառույթների կատարման
արդյունավետության գնահատման և «Բժշկասոցիալական
Բժշկասոցիալական փորձաքննության
գործակալությանը»
գործակալությանը» պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման,
օգտագործման,
պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված
վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ»
վերաբերյալ» ընթացիկ հաշվետվության մասին

ՀՀ ԲՍՓ գործակալությունը ունի հսկողական գործառույթ վերադասության կարգով
վերանայելու տարածքային մարմինների որոշումները: Հնարավոր չէ որոշման կայացման
պահին հսկողություն իրականացնել ողջ տարածքներում, ուստի պարբերաբար
ուսումնասիրվում են ԲՍՓ գործերը, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվում է
զեկուցագիր, որի հիման վրա գործակալության պետի կողմից տրվում է համապատասխան
հանձնարարական: Նշված գործընթացը նման է ներքին աուդիտի, որը բարձրացնում է
տարածքային մարմիններում զգոնությունը և փորձաքննության որակը, քանի որ ԲՍՓ
գործակալության փորձաքննական բաժնում աշխատում են ավելի բարձր որակավորման
փորձագետ-մասնագետներ, ինչպես նաև այնպիսի նեղ մասնագետներ, որոնք
տարածքային մարմիններում չկան (հոգեբույժ, ակնաբույժ, պալարախտաբան):
ՀՀ-ում չկան բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտի փորձագետների
պատրաստման կամ վերապատրաստման ուսումնական հաստատություններ, ուստի,
որպես
ԲՍՓ
ոլորտի
մասնագետ
առողջապահության
համակարգից
նոր
մասնագիտությամբ աշխատող բժիշկները կայանում են միայն աշխատանքային
գործունեության ընթացքում որի արդյունքում նրանց աշխատանքի սկզբնական շրջանում
հնարավոր են բացթողումներ, անձի օրգանիզմի ֆունկցիաների և դրանց հետևանքով
կենսագործունեության տեսակների և աստիճանների սխալ գնահատման դեպքեր: Մինչ
այժմ հնարավոր է եղել Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայի և Սանկտ-Պետերբուրգի
բժիշկ-փորձագետների վերապատրաստման ինստիտուտներում վերապատրաստել
ընդամենը 13 բժիշկի, այն էլ միջազգային կազմակերպությունների միջոցներով:
Սոցիալական ոլորտի տեղեկատվական համակարգերում հաշմանդամների
տվյալներն իրարից տարբերվում են ոչ միայն ԲՍՓ գործակալության, այլ նաև
կենսաթոշակային համակարգի, ինչպես նաև <<Նորք>> ՏՎԿ-ի պատճառով, սակայն դրանք
չարաշահման պատճառ չեն կարող հանդիսանալ: Օրինակ` կենսաթոշակային տարիքի
հաշմանդամ ճանաչված անձիք ստանում են տարիքային կենսաթոշակ, որի
կապակցությամ
չեն
ձևակերպում
հաշմանդամության
կենսաթոշակը,
իսկ
կենսաթաշալկային մարմիններում հավանական է տվյալ անձի տեղեկատվական
բազայում չեն գրանցում ԲՍՓՀ-ներից ստացված քաղվածքների տվյալները`անձին
հաշմանդամ ճանաչելու մասին:
1. Համաձայն ՀՀ կառավարության 14.11.2002թ N 1822-Ն որոշման հավելված 1-ի 8-րդ
կետի «զ» ենթակետի` ՀՀ ԲՍՓ գործակալությունը մասնակցում է բժշկասոցիալական
փորձաքննություն անցած հաշմանդամների տվյալների շտեմարանի ստեղծմանը:
Հետևաբար, գործակալությունը միայն մասնակցում է շտեմարանի ստեղծմանը, այլ
ոչ թե ինքն է ստեղծում, և չունի դրա սպասարկման կամ շահագործման գործառույթ:
2011 թվականի օգոստոսից մինչև դեկտեմբեր ամիսը գործակալությունում
իրականացվել է գույքագրում, որի արդյունքում հստակեցվել է շտեմարանը:
Ներկայումս հաշմանդամների շտեմարանում հստակ են գործակալության
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ստեղծումից
տվյալները:

(2002թ)

հետո

ընկած

ժամանակահատվածի

հաշմանդամների

2. ՀՀ ԲՍՓ գործակալության կողմից 2008-2011թթ ընդհանուր առմամբ իրականացվել է
286625 փորձաքննություն, հսկողական վերափորձաքննության արդյունքում
փոփոխվել է 232 որոշում, որը կազմում է ընդհանուր թվի 0,08 %-ը: Նշված ցածր
տոկոսը էական փոփոխությունների չի բերում, սակայն բարձրացնում է
պատասխանատվությունը կատարած աշխատանքի նկատմամբ, նպաստում է
միասնական մոտեցման ձևավորմանը բժշկասոցիալական փորձաքննության մեջ:
3. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համար գոյություն ունի
մեկ

գերխնդիր`

ՀՀ-

ում

գործող

չափանիշներին

համապատասխան

հաշմանդամության սահմանում: ԲՍՓՀ-ների համար <ռիսկային> խմբեր կամ
<արտոնություններից օգտվողներ> չկան, հանձնաժողովը չի կարող

կանխորոշել

հաշմանդամության սահմանման վերաբերյալ անձին տրվող տեղեկանքի հետագա
ճակատագիրը:

Զորակոչային

հանձնաժողովոում

տարիքի

փորձաքննության

երեխաներ

ժամանակ

հաճախ

ունեցող

անձիք

ներկայացնում

են

փաստաթղթեր, որ միայնակ են, զավակներ չունեն, կամ փորձաքննության պահին
երեխայի տարիքը զորակոչային չէ, կամ ամուսինները ամուսնալուծված չեն,
հետագայում իրենց կարգավիճակի փոփոխության ժամանակ հաշմանդամության
խմբի տեղեկանքը
նպատակով,

ներկայացվել է զինկոմիսարիատ` արտոնությունից օգտվելու

այս

բոլորը

փաստագրվեց

2011թ.

իրականացված

վերափորձաքննությունների արդյունքում:
4.

Համաձայն <<Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի
10-րդ հոդվածի` հաշմանդամների բժշկական, մասնագիտական և սոցիալական
վերականգնումն իրականացվում է բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում
իրավասու պետական մարմնի հաստատած, հաշմանդամների վերականգնողական
բազային ծրագրին համապատասխան մշակած վերականգնողական անհատական
ծրագրով: Վերականգնողական անհատական ծրագիրը իրագործվում է սոցիալական
ծառայությունների
վերականգնողական
լիազորված

տարածքային
անհատական

մարմինը:

Այսինքն`

գործակալությունների
ծրագրի

ԲՍՓ

իրագործումը

գործակալությունը

միջոցով,

համակարգում
ՎԱԾ-ը

է

կազմում,

հաստատում և

տրամադրում է սոցիալական ծառայություններին տարածքային

կենտրոններին,

իսկ

գործակալությունը

գործառույթ

չունի

կապված

ՎԱԾ-ի

իրականացման կամ հսկման հետ, ինչպես նաև չկա հետադարձ կապ:
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2011 թվականի մարտի 7-ի թիվ 5/7 որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Բժշկասոցիալական փորձաքննության
գործակալության»
կանոնադրական
գործառույթների
կատարման
արդյունավետության
գնահատան և «Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությանը» պետական բյուջեից
հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և
օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ
հաշվետվությունում ամրագրված՝ հայտնաբերված խախտումների վերացման ուղղությամբ
իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ
Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացն առավել թափանցիկ, վերահսկելի
դարձնելու նպատակով ձեռնարկվել են օպերատիվ և համակարգային միջոցառումներ:
Աշխատանքից ազատվել են ՀՀ ԲՍՓ գործակալության պետը, թվով 8 ԲՍՓՀ-ի նախագահ, 4 բժիշկփորձագետ և 1 բուժվիճակագիր: Իրականացվել են ԲՍՓ հանձնաժողովների սպասարկման
տարածքների փոփոխություններ:
2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ին ընդունվել են ՀՀ կառավարության «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 780-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N1592-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N1821-Ն որոշման մեջ լրացումներ և
փոփոխություններ
կատարելու
մասին»
N1631-Ն,
«Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1822-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» N1632-Ն և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի
մարտի 2-ի N276-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N1633-Ն
որոշումները, որոնք հնարավորություն են տալիս առավել վերահսկելի դարձնել ԲՍՓ
գործակալության, դրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների և տարածքային մարմինների
աշխատանքը, հստակեցնել հաշմանդամության սահմանման և փորձաքննության ժամանակ
օգտագործվող
չափանիշների
կիրարկման
գործընթացը:
Մասնավորապես`
ԲՍՓ
գործակալությունում ստեղծվել են իրավական ապահովման, տեղեկատվական-վերլուծական,
ինչպես նաև վերափորձաքննության բաժիններ: Առաջին անգամ փորձաքննվող անձանց
բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ հանձնաժողովի նիստին կմասնակցեն ՀՀ
առողջապահության նախարարության մասնագետներ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց
հարցերով
զբաղվող
հասարակական
կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներ:
Փոփոխություններ են նախատեսվել նաև բժշկասոցիալական փորձաքննության որոշումը
բողոքարկելու կարգում, ինչը կբարձրացնի համակարգի նկատմամբ վստահությունը: ՀՀ
աշխատանքի և uոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հաշմանդամների
հիմնահարցերով զբաղվող համապատասխան ստորաբաժանմանումը կհամալրվի փորձագետների
խմբով, որը վերադասության կարգով կփորձաքննի ԲՍՓ գործակալության որոշումը բողոքարկող
անձանց գործերը և կտա համապատասխան եզրակացություն: Առանձին դեպքերում`
ՀՀ
աշխատանքի և uոցիալական հարցերի և ՀՀ առողջապահության նախարարների համատեղ
հրամանով կարող է ձևավորվել մասնագետների խումբ, որը գործի ուսումնասիրության
արդյունքում տալիս է փորձագիտական եզրակացություն: ՀՀ աշխատանքի և uոցիալական
հարցերի նախարարը, հիմք ընդունելով մասնագետների խմբի փորձագիտական եզրակացությունը,
արձակում է հրաման:
ԲՍՓ հանձնաժողովների կողմից իրականացվող փորձաքննությունների ժամանակացույցը և
հաշմանդամություն
ունեցող
անձանց
հարցերով
զբաղվող
հասարակական
կազմակերպությունների ցանկը առաջիկայում տեղադրվելու են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքում:
Հաշմանդամների
հաշվառման
«Փյունիկ»
և
կենսաթոշակառուների
«Արաքս»
տեղեկատվական համակարգերում առկա անճշտությունները կարգավորելու նպատակով` 2011 և

2012 թվականների ընթացքում «Նորք» ՏՎԿ-ի կողմից պարբերաբար կատարվել են նշված
տեղեկատվական շտեմարանների համադրումներ, արդյունքները տրամադրվել ՀՀ ԱՍՀՆ
սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը և ԲՍՓ գործակալությանը`
անհամապատասխանությունները ճշտելու նպատակով:
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության տարածքային մարմինների և
բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովների կողմից ճշտումներ կատարելու
արդյունքում 2011թ. ապրիլ ամսից մինչև 2012թ. ապրիլ ամիսը հաշմանդամների հաշվառման
«Փյունիկ» տեղեկատվական շտեմարանում չհայտնաբերված հաշմանդամ կենսաթոշակառուների
թիվը 22762-ից նվազել է մինչև 8624:
Այնուհետև, հաշմանդամների հաշվառման համակարգում չհայտնաբերված 8624
կենսաթոշակառուների տվյալները տեղադրվել են հաշմանդամների հաշվառման համակարգում`
առանձին «կենսաթոշակ» բաժնում: ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական
ծառայությունից թղթային տարբերակով ստացվել են ԲՍՓՀ-ների կողմից հաշմանդամներին
տրամադրված տեղեկանքներ, ինչի արդյունքում հայտնաբերվել են 4792 անձանց տվյալներ: Անձի
տվյալները, հասցեն, հաշմանդամության խումբը, ժամկետը, պատճառական կապը և կենսաթոշակի
տեսակը տեղադրվել են կենսաթոշակառուների ՏԲ-ից: Վարչական վարույթի բացման վերաբերյալ
մնացած տեղեկատվության մուտքագրումն իրականացվում է ԲՍՓՀ-ների կողմից: Մնացած 3832
անձանց տվյալները ճշտելու նպատակով հաշմանդամների հաշվառման ՏՀ-ի «կենսաթոշակ»
բաժնում կատարվել է ծրագրային փոփոխություն, ըստ որի յուրաքանչյուր ԲՍՓՀ-ի համար
հասանելի է դարձել այդ բաժնում «Նորք» ՏՎԿ-ի կողմից մուտքագրված՝ իր մարզը սպասարկող
ԲՍՓՀ-ների տեղեկատվությունը, ընդ որում վարույթի մուտքագրումն իրականացնելու
պահին համապատասխան տարածքային մարմնի անվանումն ընտրվում է ինքնաշխատ
եղանակով: Այժմ մնացել են 2962 անձանց տվյալներ, որոնց գործերը որևէ ԲՍՓՀ-ի կողմից
մուտքագրված չեն, այսինքն` այդ անձինք հաշմանդամ չեն համարվում:
Պետական կենսաթոշակային համակարգի «Էլեկտրոնային կենսաթոշակ» տվյալների
շտեմարանի շրջանակներում նախատեսվում է հաշմանդամության վերաբերյալ տվյալները
մուտքագրել ինքնաշխատ եղանակով՝ «Փյունիկ» տեղեկատվական համակարգից՝ ապահովելով
անձի հաշմանդամության վերաբերյալ տեղեկատվության նույնականությունը:
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