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  ՀՀ Վարչապետ 

պարոն Նիկոլ Փաշինյանին 

 

Հարգելի պարոն Վարչապետ 

Համաձայն ««Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի՝ 2021թ․ ապրիլի 1-ից 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է Միասնական սոցիալական 

ծառայությունը։  ՀՀ կառավարության 2021թ․ փետրվարի 25-ի 251–Ն որոշման 

համաձայն՝ Սոցիալական ապահովության ծառայությունն անվանափոխվում է 

«Միասնական սոցիալական ծառայություն»։ Նույն որոշմամբ՝ Զբաղվածության  

պետական և Բժշկասոցիալական փորձաքննության գրասենյակների տարածքային 

ստորաբաժանումների օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունները 

վերապահվում են Միասնական սոցիալական ծառայության 

ստորաբաժանումներին: Միաժամանակ ՀՀ Վարչապետի 2021թ․ փետրվարի 26-ի N 

172-Լ որոշմամբ դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության Բժշկասոցիալական փորձաքննության և 

Զբաղվածության պետական գրասենյակների գործունեությունը։  

Փաստորեն, տեղի է ունենում վերակազմակերպում, որի արդյունքում 

նախկին Սոցիալական ապահովության ծառայության լիազորություններն 

ընդլայնվում են՝ ընդգրկելով Զբաղվածության պետական գրասենյակի ու 

տարածքային մարմինների, Բժշկասոցիալական փորձաքննության գրասենյակի 

տարածքային ստորաբաժանումների, մարզպետարանների աշխատակազմերի 

առանձնացված ստորաբաժանումներ՝ սոցիալական աջակցության տարածքային 

գործակալությունների և Երևանի քաղաքապետարանի, Գյումրու, Վանաձորի, 

Արարատի և Ջերմուկի քաղաքային համայնքների ղեկավարների 

աշխատակազմերի առանձնացված ստորաբաժանումներ՝ սոցիալական 

աջակցության տարածքային բաժինների գործառույթները։  

http://www.arhmiutyun.org/
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«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 23-ի համաձայն՝ 

համապատասխան մարմնի վերակազմակերպումը և (կամ) կառուցվածքային 

փոփոխությունը քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատելու 

(լիազորությունները դադարեցնելու) հիմք չէ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

դրանք ուղեկցվում են համապատասխան մարմնի վերակազմակերպմամբ և (կամ) 

կառուցվածքային փոփոխությամբ պայմանավորված հաստիքների և (կամ) 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների կրճատմամբ և (կամ) 

համապատասխան մարմնի վերակազմակերպմամբ և (կամ) կառուցվածքային 

փոփոխությամբ պայմանավորված` պաշտոնների անձնագրերում այնպիսի նոր 

պահանջների սահմանմամբ, որոնց բավարարումը հնարավոր չէ ապահովել 

վերապատրաստմամբ: Եվ համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման և 

(կամ) կառուցվածքային փոփոխության ժամանակ քաղաքացիական ծառայողը 

վերանշանակվում է մինչև վերակազմակերպումը և (կամ) կառուցվածքային 

փոփոխությունը զբաղեցրած պաշտոնին հավասարազոր պաշտոնի կամ ավելի 

ցածր պաշտոնի` իր համաձայնությամբ, բացառությամբ առաջխաղացման դեպքի:  

Հետևաբար, վերոնշված կառույցների քաղաքացիական ծառայողները պետք 

է վերանշանակվեն Միասնական սոցիալական ծառայության համապատասխան 

պաշտոններին, եթե չկա հաստիքների կրճատում։ Վերակազմակերպումից և (կամ) 

կառուցվածքային փոփոխությունից հետո անձնակազմի կառավարման 

ընթացակարգային առանձնահատկությունները սահմանվում են ՀՀ 

փոխվարչապետի 2019թ․ մարտի 29-ի N170-Ն որոշմամբ։  

Այնինչ, Միասնական սոցիալական ծառայության կայքում 

(https://socservice.am/career) հրապարակված են  հայտարարություններ թափուր 

աշխատատեղերի մասին, որոնք, ներկայացված են որպես ժամանակավոր 

պաշտոններ և, ըստ էության, մեծամասամբ համապատասխանում են 

Զբաղվածության գործակալության գործառույթներին, սակայն, ըստ օրենքի՝ դրանք 

պետք է համալրեն Զբաղվածության պետական գործակալության աշխատողները։ 

Այսպիսով, նշված հայտարարություններով ստեղծվել է անհարկի մրցակցություն՝ 

վերակազմակերպվող կազմակերպությունների աշխատողների համար, ինչն 

օրենքի խախտում է, քանի որ, ըստ օրենքի՝ քաղաքացիական ծառայողը պետք է 

վերանշանակվի մինչև վերակազմակերպումը և (կամ) կառուցվածքային 

փոփոխությունը զբաղեցրած պաշտոնին հավասարազոր պաշտոնի կամ ավելի 

ցածր պաշտոնի։ Ավելին՝ առաջարկվող ընթացակարգի հետևանքով 

քաղաքացիական ծառայողը կորցնելու է հիմնական աշխատանքը՝ փոխարենն 

անցնելով ժամանակավոր աշխատանքի, ինչը փաստացի վատթարացնելու է 

աշխատողի դրությունը և արգելված է Աշխատանքային օրենսդրությամբ։ 

Վերակազմավորված Միասնական սոցիալական ծառայությունում թափուր 

աշխատատեղերը պետք է համալրվեն վերակազմակերպվող կառույցների 
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աշխատողներով, և միայն բոլորին վերանշանակելուց հետո կարելի է հայտարարել 

մնացած թափուր պաշտոնների մասին։  

Հրավիրում ենք Ձեր ուշադրությունը, որ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության նման գործելաոճը առաջացնում է աշխատողների 

անվստահությունը կառավարության նկատմամբ։ 

Խնդրում ենք հանձնարարել ուսումնասիրել վերոնշված խնդիրը և միջոցներ 

ձեռնարկել՝  «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն 

ապահովելու և քաղաքացիական ծառայողների իրավունքները պաշտպանելու 

համար։  

 

 

 

Հարգանքով՝ 

 ՃՀՄ նախագահ                                     Ա. Ասատրյան       
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