ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

Հոդված 15.

Ոստիկանության
պայմանները

ծառայողների

ատեստավորման

կարգը և

10. Ատեստավորման հանձնաժողովը կազմավորում է պետական կառավարման
մարմնի
ղեկավարը:
Ատեստավորման
հանձնաժողովը
կազմավորում
և
հանձնաժողովի աշխատակարգը
սահմանում է Ոստիկանության պետը:
Ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների ոչ պակաս, քան 1/4-ը կարող են լինել
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտահետազոտական
կազմակերպությունների, որպես կանոն, տվյալ բնագավառի գիտական կոչում
(աստիճան) ունեցող անձինք: Ելնելով ծառայության առանձնահատկություններից`
պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը կարող է ձևավորել մեկից ավելի
ատեստավորման հանձնաժողովներ:
Հոդված 40.

Ուսման ծախսերի փոխհատուցումը

1.
Ոստիկանության
ծառայողը
և
ոստիկանության
ուսումնական
հաստատությունում սովորողը, այդ թվում` ուսումնական այլ հաստատություններ
գործուղվածը
պարտավոր
են
փոխհատուցել
իրենց`
Հայաստանի
Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության համապատասխան ուսումնական
հաստատություններում ուսման, վերապատրաստման համար պետության կողմից
կատարված ծախսերը, եթե նա`
1)
առանց
հարգելի
պատճառների
դադարեցրել
է
ուսումը
կամ
վերապատրաստումը.
2) մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պատճառով
ազատվել է ոստիկանությունում ծառայությունից.
3)
կարգապահական
խախտում
կատարելու
համար
ազատվել
է
ոստիկանությունում ծառայությունից.
4)
անձնական
նախաձեռնությամբ
ազատվել
է
ոստիկանությունում
ծառայությունից:
2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված դեպքերում ոստիկանության
ծառայողը չի հատուցում ուսման կամ վերապատրաստման համար պետության
կատարած ծախսերը, եթե նա`
1) ոստիկանության ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց հետո
ոստիկանությունում ծառայել է ոչ պակաս, քան հինգ տարի, կամ նախնական
մասնագիտական կրթություն ստանալուց կամ վերապատրաստումը անցնելուց
հետո` ոչ պակաս, քան երկու տարի.
2) ծառայությունից ազատվել է սույն օրենքի 46-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ
կետով սահմանված դեպքում, հիվանդության պատճառով կամ անձնական
նախաձեռնությամբ` պայմանավորված ընտանիքի հաշմանդամ անդամի խնամքով:
3. Ուսման կամ վերապատրաստման համար պետության կատարած ծախսերի
փոխհատուցման
կարգը
սահմանում
է
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարությունը: Ուսման կամ վերապատրաստման համար պետության
կատարած ծախսերի փոխհատուցման կարգը և չափը սահմանում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 56.

Ոստիկանության բժշկական հաստատությունը

1.
Ոստիկանության
բժշկական
հաստատությունում
ծառայությունն
իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայությունը
կանոնակարգող օրենքներին (բացառությամբ ծառայության ընդունվելու կարգի) և
այլ իրավական ակտերին համապատասխան:
2.
Ոստիկանության
բժշկական
հաստատության
գործունեության
և
ֆինանսավորման կարգը, ինչպես նաև այդ հաստատության բժշկական
ծառայություններից օգտվող մարմինների (ծառայողների) ցանկը սահմանում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
2.1.
Ոստիկանության բժշկական հաստատությունում քաղաքացիներին
բժշկական օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայությունների մատուցման
կարգն ու պայմանները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը:
3.
Ոստիկանության
բժշկական
հաստատությունում
պաշտոններում
նշանակումները կատարում և կոչումները շնորհում է պետական կառավարման
մարմնի ղեկավարը:

