ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
թվականի N –Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2317-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի

29-ի

«Ընտանիքների

անապահովության
ամրագրված

անապահովության

գնահատման

անհատական

գնահատման

համակարգի

տվյալների

և

ընտանիքների

տեղեկատվական

պաշտպանության,

բազայում

փոփոխությունների

կատարման և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության

ու

գործակալությունների
հաստատելու

մասին»

սոցիալական

միջև
N

ծառայությունների

անհատական
2317-Ն

տվյալների

որոշման

մեջ

տարածքային

փոխանակման
կատարել

կարգերը

լրացումներ

և

փոփոխություններ.
1.1 Որոշման Հավելված 1-ով հաստատված «Ընտանիքների անապահովության
գնահատման կարգ»-ում՝
1) 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«3. Ընտանիքի կազմը որոշվում է ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկի
(ընտանիքի մյուս չափահաս անդամների համաձայնությամբ) կողմից տրված
հայտարարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
Հայաստանի

Հանրապետության

ոստիկանության

բնակչության

տեղական

ռեգիստրը վարող տարածքային մարմնի (այսուհետ` տեղական ռեգիստր) կողմից
գործակալության առցանց հարցման հիման վրա տրամադրած տեղեկատվության
հիման վրա:».
2) 5-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«ա)

դիմողի

շինությունում.».

ընտանիքը

բնակվում

է

երկրաշարժի

հետևանքով

քանդված

3) 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«8. Ընտանիքի սոցիալական անձնագրի լրացման կարգը և սոցիալական
անձնագրի ձևերը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարը:».
4) 9-րդ կետի «թ» ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել.
5) 10-րդ կետի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«10. Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի սոցիալական խումբը, դրա ծածկագիրը,
թվային արժեքը ամրագրվում են գործակալության կողմից հարցման արդյունքում
ստացված տեղեկատվության և ստորև սահմանված փաստաթղթերի հիման վրա՝».
6) 10-րդ կետի 4-րդ ենթակետից հանել «պահանջվող փաստաթուղթը`
բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի (այսուհետ` ԲՍՓՀ)
տեղեկանքի պատճենը և տեղեկանք կենսաթոշակ նշանակող մարմնից».
7) 10-րդ կետի 6-րդ ենթակետից հանել «պատճենը» բառերը.
8) 10-րդ կետի 7-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«7) միակողմանի ծնողազուրկ երեխա
պահանջվող փաստաթուղթը` ծնողի մահվան վկայականը կամ մահացած ճանաչելու
մասին դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը».
9) 10-րդ կետի 8-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«8) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա
պահանջվող փաստաթուղթը` ծնողների կամ միակ ծնողի մահվան վկայականը,
կամ մահացած ճանաչելու մասին դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը».
10) 10-րդ կետի 9-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«պահանջվող փաստաթուղթը` ծննդյան վկայականը, որում հոր տվյալներին վերաբերող
տողում չկա որևէ գրանցում, մնացած դեպքերում Սոցիալական ծառայություններ
տրամադրող մարմնի հարցման հիման վրա քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցման տարածքային բաժնի կողմից տրամադրված տեղեկանք առ այն, որ հոր
մասին տվյալները լրացված են մոր ցուցումով: Հայաստանի Հանրապետությունից
դուրս ծնված` Հայաստանում բնակվող երեխաների համար, այդ պետություններում
սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանքներ».
11) 10-րդ կետի 10-րդ ենթակետից հանել «պատճենները» բառերը.
12) 10-րդ կետի 13-րդ ենթակետից հանել «պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք
զբաղվածության տարածքային կենտրոնից» բառերը.
13) 10-րդ կետի 13.1-րդ ենթակետից հանել «պահանջվող փաստաթուղթը`
առաջարկություն զբաղվածության տարածքային կենտրոնից» բառերը.
14) 10-րդ կետի 14-րդ ենթակետից հանել «պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք
կենսաթոշակ նշանակող իրավասու մարմնից» բառերը.
15) 10-րդ կետի 15-րդ ենթակետից հանել «պահանջվող փաստաթուղթը` դիմումհայտարարություն» բառերը.
16) 10-րդ կետի 21-րդ ենթակետից հանել «և դրա մասին տվյալ միայնակ (միայն
կենսաթոշակառուներից բաղկացած) չաշխատող կենսաթոշակառուն
(կենսաթոշակառուները) տալիս է (են) դիմում-հայտարարություն» բառերը.

17) 13-րդ կետի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«13. Ընտանիքի բնակարանային պայմանները գնահատվում են տնային այցելության
ժամանակ գործակալության տեսուչի և տեղական ինքնակառավարման մարմնի
ներկայացուցչի կողմից»:
18) 13-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերից հանել «պահանջվող փաստաթուղթը`
տեղական ինքնակառավարման մարմնի տեղեկանք» բառերը.
19) 13-րդ կետի 3-րդ ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել.
20) 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետից հանել «պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք
հանրակացարանի ղեկավար կառավարման մարմնից» բառերը.
21) 13-րդ կետի 5-րդ ենթակետից հանել «պահանջվող փաստաթուղթը` տեղեկանք
տեղական ինքնակառավարման մարմնից կամ հյուրանոցի, առողջարանի,
հիվանդանոցի, զբոսաշրջության հանգրվանի, մանկապարտեզի, դպրոցի
կառավարման ղեկավար մարմնից» բառերը.
22) 14-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«14. Ընտանիքի որևէ անդամին սեփականության իրավունքով պատկանող
անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի առկայությունը և տեխնիկական զննումը
անցնելու հանգամանքը չի զրկում դիմողին նպաստ ստանալու իրավունքից:
Տվյալ հանգամանքի հետևանքով դիմողը զրկվում է նպաստ ստանալու
իրավունքից, եթե Սոցիալական աջակցության խորհուրդը գնահատում է
ավտոմեքենան որպես բարձր շուկայական գին ունեցող ավտոմեքենա և/կամ գործող
եկամտի աղբյուր հանդիսացող գույք:».
23) 15-րդ և 18-րդ կետերը ուժը կորցրած ճանաչել.
24) 21-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«2) ընտանիքի միջին ամսական ամբողջական եկամտի կազմի մեջ մտնում են
ընտանիքի անդամների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված հաշվարկված`
վճարման ենթակա միջոցները և դրանց հավասարեցված եկամուտները` համաձայն
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգի,
կենսաթոշակը, գործազրկության, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի, զոհված`
Հայաստանի ազգային հերոսի կամ Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու
պարգևատրված անձի ընտանիքի նպաստները, դրամական օգնությունները՝
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5ի «Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին տրվող ամենամսյա
դրամական օգնության չափերը՝ ըստ դրամական օգնություն ստանալու իրավունք
ունեցող անձանց կատեգորիաների, դրամական օգնություն նշանակելու և վճարելու
կարգը սահանելու մասին» N 668-Ն որոշման, ինչպես նաև անասնապահությունից,
հողօգտագործումից և ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացվող եկամուտը»:
25) 21-րդ կետը լրացնել 9-րդ ենթակետով հետևյալ բովանդակությամբ՝
«9. Ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտը հաշվի է առնվում
անձի կողմից հայտարարված միջին ամսեկան եկամտի և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից
առցանց հարցման արդյունքում ստացված՝ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից վճարված
հարկերի մասին տեղեկատվության հիման վրա:».

1.2.
Որոշման
Հավելված
4-ով
հաստատված
«Անասնապահությունից
և
հողօգտագործումից ստացվող եկամուտի հաշվարկման կարգ»-ում՝
1) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1. Ընտանիքի` անասնապահությունից ստացվող եկամուտը հաշվարկվում է ընտանիքի
տնօրինած անասնատեսակի, դրա քանակի մասին դիմողի կողմից ներկայացված
տվյալների և տնային այցելության ընթացքում կատարված գնահատումների հիման
վրա:».
2) 2-րդ և 3-րդ կետերը ուժը կորցրած ճանաչել.
3) 7-րդ կետում «դիմում-հայտարարագրում» բառերը փոխարինել «կողմից
ներկայացված տվյալների» բառերով.
4) 10-րդ կետում «դիմում-հայտարարագրում» բառերը փոխարինել «հայտում» բառով:
1.3. Որոշման Հավելված 5-ով սահմանված՝
1) «Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի տեղեկատվական
բազայում
հաշվառված
անձանց
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
նախարարությունների և գերատեսչությունների, ինչպես նաև կազմակերպությունների
կողմից Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարությանը տրամադրվող տեղեկատվություն» աղյուսակի 3-րդ կետը ուժը
կորցրած ճանաչել:
2) «Ընտանիքի տնօրինած անասնատեսակի և դրա քանակի մասին տեղեկանք»-ը և
«Տեղեկանք N» ձևը հանել:
2. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին
մեկամսյա ժամկետում սահմանել աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցների
և դրանց հավասարեցված եկամուտների ցանկը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ՝

Տ.Սարգսյան

