ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակազմի
քարտուղարի (ծածկագիր` 1.2-1) համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնը
զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
01.02.2021թ.
Տիպ` համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Գեղարքունքի մարզի Մարտունու համայնքապետարան
<<Համայնքային ծառայության մասին >> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ`
համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի թափուր պաշտոնի համար
(ծածկագիր` 1.2-1): Նշված պաշտոնը զբաղեցնող համայնքային ծառայողը
իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանաված հետևյալ հիմնական
գործառույթները`
1. Քարտուղարն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է համայնքի ղեկավարին։
2. Քարտուղարին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու են աշխատակազմի
կառուցվածքային ստորաբաժանումների պետերը և աշխատակազմի բաժիններում
չներառված այլ համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձինք։
3. Քարտուղարի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի
բաժինների պետերից մեկը՝ համայնքի ղեկավարի հայեցողությամբ։
Օրենքով նախատեսված դեպքերում քարտուղարին փոխարինում է համայնքային
ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները
բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում։
4. Քարտուղարը՝
5.աշխատակազմում կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և
վերահսկում է աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը.
6. կատարում է համայնքի ղեկավարի հանձնարարականները.
7. պատասխանատվություն է կրում օրենքների, իրավական այլ ակտերի, համայնքի
ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի կանոնադրության
պահանջները և իրեն վերապահված լիազորությունները, աշխատակազմի առջև դրված
խնդիրները և տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու,
լիազորությունները վերազանցելու համար։
8. լուծում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից բխող
հիմնախնդիրներ, ընդունում որոշումներ.
9. աշխատակազմի բաժինների պետերին և աշխատակազմի բաժիններում
չընդգրկված այլ համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց տալիս է
համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ։
10. աշխատակազմի ներսում իր լիազորությունների շրջանակներում շփվում է
համայնքի ղեկավարի , համայնքի ավագանու անդամների, աշխատակազմում
հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, աշխատակազմի համայնքային
ծառայողների և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց հետ.
11. համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է այլ մարմիններում
կազմակերպված նիստերին, խորհրդակցություններին .

12. աշխատակազմից դուրս շփվում և պարբերաբար հանդես է գալիս որպես
ներկայացուցիչ, մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա
պետությունների, Հայաստանի Հանրապետության մյուս համայնքների, միջազգային և
այլ կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ
հանդիպումներին, խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, ինչպես
նաև հանդես է գալիս առաջարկություններով, զեկուցումներով և այլն։
13. համայնքի ղեկավարի
հանձնարարությամբ մասնակցում է տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
ռազմավարական
և
կազմակերպական
նշանակության խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը, ինչպես նաև դրանց
ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին.
14. բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է աշխատակազմի ռազմավարական
և կազմակերպական նշանակության խնդիրներ, ինչպես նաև դրանց տալիս է
ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ.
15. համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկություններ` աշխատակազմի
գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ։
16. ունի բարձրագույն
կրթություն, համայնքային ծառայության առնվազն
առաջատար
պաշտոնների
2-րդ
ենթախմբի
պաշտոններում
կամ
դրանց
համապատասխանող` պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու
տարվա uտաժ կամ առնվազն հինգ տարվա համայնքային ծառայության uտաժ և
համայնքային ծառայության 2-րդ դաuի առաջատար ծառայողի դաuային աստիճան կամ
առնվազն հինգ տարվա հանրային ծառայության uտաժ և համայնքային ծառայության
2-րդ դաuի առաջատար ծառայողի դաuային աստիճանին համապատասխանող`
պետական ծառայության դասային աստիճան (կոչում) կամ վերջին չորս տարվա
ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ
հայեցողական կամ ինքնավար
պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին ութ
տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության
առնվազն երեք տարվա փորձ կամ գիտական աuտիճան և առնվազն երեք տարվա
մաuնագիտական
աշխատանքային
uտաժ
կամ
առնվազն
հինգ
տարվա
մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ.
17. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային
ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մաuին», «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,
Հայաստանի
Հանրապետության
հողային,
Հայաստանի
Հանրապետության
աշխատանքային, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական և Վարչական
իրավախախտումների
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
օրեսնգրքերի,
աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ
իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
18. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
19.
տիրապետում
է
անհրաժեշտ
(պարտադիր)
կառավարչական
հմտություններին,
ինչպես նաև իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված
գործառույթներից բխող կառավարչական հմտություններին և ունակություններին.
20. ունի համակարգչով և ժամանակակից գրասենյակային այլ տեխնիկական
միջոցներով աշխատելու ունակություն.
21. տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի (ազատ) ։

22. ապահովում է աշխատակազմում համայնքային ծառայության մասին
օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված
գործառույթների իրականացումը.
23. մշակում և համայնքի ղեկավարի
հաստատմանն է ներկայացնում
աշխատակազմի
աշխատանքային
տարեկան
և
կիսամյակային
ծրագրերը,
վերահսկողություն է իրականացնում դրանց կատարման նկատմամբ, արդյունքների
մասին զեկուցում է համայնքի ղեկավարին.
24. համայնքի ղեկավարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր
կատարած աշխատանքների մասին.
25. մասնակցում է աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև
համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ
կատարելու նախապատրաստման աշխատանքներին.
26. ապահովում է աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների
անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ կատարելու նախագծերի մշակման
աշխատանքների իրականացումը.
27. համայնքային ծառայության մասին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
ապահովում է աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ
զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների և այդ պաշտոնները զբաղեցնող
համայնքային ծառայողների ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքների
իրականացումը.
28. աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի
2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի թափուր
պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի արդյունքների մասին
մրցութային հանձնաժողովի եզրակացությունը, իսկ այդ արդյունքների գրավոր բողոքի
առկայության դեպքում նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
լիազորած պետական կառավարման մարմնի համապատասխան որոշումն ստանալուց
հետո, աշխատանքային երեք օրվա ընթացքում, մրցույթի արդյունքում հաղթող
ճանաչված մասնակիցներից մեկին նշանակում է տվյալ պաշտոնում.
29. հաստատում է աշխատակազմի ատեստավորման (այդ թվում` արտահերթ)
ենթակա համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ
ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի պաշտոններ զբաղեցնող
համայնքային ծառայողների ցուցակները.
30. համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում աշխատակազմի
ատեստավորման (այդ թվում` արտահերթ) ենթակա համայնքային ծառայության
գլխավոր պաշտոնների խմբի, ինչպես նաև առաջատար պաշտոնների խմբի առաջին
ենթախմբի պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողների ցուցակները.
31. ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր
անմիջական ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ծառայողների ծառայողական
բնութագրերը.
32. աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի
2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի պաշտոններ
զբաղեցնող համայնքային ծառայողների ատեստավորման ժամանակ զբաղեցրած
պաշտոնին չհամապատասխանելու արդյունքի դեպքում, ինչպես նաև ատեստավորման
արդյունքների գրավոր բողոքի առկայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի համապատասխան
որոշման հիման վրա օրենքով սահմանված ժամկետում ընդունում է տվյալ համայնքային
ծառայողին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին որոշում.

33. օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում աշխատակազմի համայնքային
ծառայողներին շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ծառայության
2-րդ և 3-րդ դասի առաջատար ծառայողի ու Հայաստանի Հանրապետության
համայնքային ծառայության 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային
աստիճաններ.
34. իր կողմից համայնքային ծառայության դասային աստիճան շնորհած
աշխատակազմի համայնքային ծառայողին օրենքով նախատեսված հիմքերով
զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու հետ միաժամանակ իր վարչական ակտով զրկում է
նաև տվյալ դասային աստիճանից.
35. օրենքով նախատեսված դեպքերում սահմանված կարգով և ժամկետներում
արտամրցութային կարգով նշանակումներ է կատարում աշխատակազմի համայնքային
ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև
կրտսեր պաշտոնների խմբի պաշտոններում.
36. համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և
ժամկետներում իր հայեցողությամբ որոշում է աշխատակազմի համայնքային
ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև
կրտսեր պաշտոնների խմբի ժամանակավոր թափուր պաշտոնները փոխարինող
համայնքային ծառայողների կողմից զբաղեցնելու հարցը.
37. օրենքով նախատեսված դեպքերում աշխատակազմի համայնքային
ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև
կրտսեր պաշտոնների խմբի ժամանակավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար
համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` տվյալ պաշտոնի անձնագրի
պահանջները բավարարող անձի, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձի հետ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում կնքում է ժամկետային
աշխատանքային պայմանագրեր.
38. աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի
2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի պաշտոններ
զբաղեցնող անձանց նկատմամբ կիրառում է օրենքով նախատեսված խրախուսանքներ
և կարգապահական տույժեր.
39. իրեն անմիջական ենթակա և հաշվետու համայնքային ծառայողների կողմից
իրենց
կատարած
աշխատանքների
մասին
ներկայացրած
կիսամյակային
հաշվետվությունների վերաբերյալ տալիս է համապատասխան եզրակացություններ.
40. աշխատակազմի համայնքային ծառայողի 65 տարին լրանալուց առնվազն մեկ
ամիս առաջ համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկություն այդ համայնքային
ծառայողի պաշտոն զբաղեցնելը մինչև մեկ տարի ժամկետով շարունակելու
թույլտվության մասին.
41.
կազմակերպում
է
աշխատակազմում
քննարկումների
և
խորհրդակցությունների անցկացման աշխատանքները.
42. համայնքի ղեկավարին է զեկուցում ամենօրյա փոստը և թղթակցությունները.
43. համայնքի ղեկավարի ստորագրությանն է ներկայացնում նրա որոշումները և
կարգադրությունները.
44. աշխատակազմում կազմակերպում է տեխնիկական սպասարկման
աշխատանքները.
45. ապահովում է համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության այլ
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի հետ.
46. ապահովում է համայնքի ավագանու նիuտերի նախապատրաuտումը,
արձանագրումը և նիuտին ներկա ավագանու անդամների կողմից արձանագրության
վավերացումը.

47. կազմակերպում և ապահովում է աշխատակազմի աջակցությունն ավագանու
անդամների
կողմից
համայնքի
ավագանու
որոշումների
նախագծերի
նախապատրաստմանը.
48. ապահովում է աշխատակազմի գործավարության, նամակագրության և
արխիվային գործի վարումը.
49. կազմակերպում և ապահովում է համայնքի ղեկավարի որոշումների,
կարգադրությունների նախագծերի նախապատրաստումը.
50. ապահովում է ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների և ուղերձների
հրատարակումը.
51. կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների կողմից
քաղաքացիների
ընդունելությունը,
հսկողություն
է
իրականացնում
նրանց
առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների քննարկման և ընթացքի նկատմամբ.
52. համայնքի բնակիչներին, հասարակության ներկայացուցիչներին իրազեկում
է տեղական
ինքնակառավարման մարմինների
գործունեության մասին և
կազմակերպում վերջիններիս մասնակցությամբ միջոցառումներ` Հայաստանի
Հանրապետության օրենքներով և իրավական այլ ակտերով օրենքով սահմանված
կարգով.
53. վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի որոշումների և
կարգադրությունների և ավագանու որոշումների կատարման նկատմամբ, զեկուցում է
համայնքի ղեկավարին արդյունքերի մասին.
54. վերահսկողություն է իրականացնում աշխատակազմի աշխատանքային
կարգապահության պահպանման նկատմամբ.
55. ապահովում է ավագանու որոշումների առաքումը Գեղարքունիքի
մարզպետարան` յոթնoրյա ժամկետում.
56. օրենքով, իրավական այլ ակտերով և աշխատակազմի կանոնադրությամբ
սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս
պարտադիր կատարման ցուցումներ.
57. համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի միջոցով
մասնակցում է աշխատակազմի փաստաթղթաշրջանառությանը.
Աշխատակազմի քարտուղարն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով
նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված
պարտականություններ։
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն
փաստաթղթերը

հետևյալ

1.Գրավոր դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով:
2.Մասնագիտական
գիտելիքների
և
աշխատանքային
ունակությունների
տիրապետմանը
ներկայացվող
պահանջների
բավարարումը
հավաստող
փաստաթղթերի պատճեները բնօրինակների հետ մասին:
3.Հայտարարության այն մասին, որ ինքը չի տառապում ՀՀ Կառավարության
15.12.2011թ.
№1801-Ն
որոշմամբ
հաստատված
ցանկում
ընդգրկված
հիվանդություններից որևէ մեկով:
4.Հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ
կամ սահմանափակ գործունակ:

5.Դիմումը մրցութային հանձնաժողովին է հանձնվում անձամբ ներկայացնելով
անձնագիր: Անձնագրի հետ միասին ներկայացվում են դիպլոմը, աշխատանքային
գրքույկը, արական սեռի անձինք` զինվորական գրքույկը կամ դրան փոխարինող
կցագրման վկայականը ամեն օր ժամը 1000-ից մինչև 1700, բացի շաբաթ և կիրակի
օրերից.
6 – 1լուսանկար (3 x 4 չափի)
Մրցույթը կկայանա 2021 թ. մարտի 9-ին ժամը 1100-ին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի
Մարտունու համայնքապետարանում: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է
2021թ. փետրվարի 23-ը: Փաստաթղթերը հանձնելու և լրացուցիչ տեղեկությունների
համար կարող եք դիմել Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակազմ (հասցեն` ք.
Մարտունի, Շահումյան 2 (հեռ. 060-743-401) կամ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան (ք.
Գավառ, Գրիգոր Լուսավորիչ 36)
Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի Շահումյան 2
Հեռ. 060-743-401
Էլ. փոստ

martuni.gegharquniq@mta.gov.am

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակազմի
ֆինանսների կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր` 2.3-1) համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
մրցույթ անցկացնելու մասին
01.02.2021թ.
Տիպ` համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Գեղարքունքի մարզի Մարտունու համայնքապետարան
<<Համայնքային ծառայության մասին >> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ`
համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսների կառավարման և եկամուտների
հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետի
թափուր պաշտոնի համար (ծածկագիր`
2.3-1): Նշված պաշտոնը զբաղեցնող համայնքային ծառայողը իրականացնում է պաշտոնի
անձնագրով սահմանաված հետևյալ հիմնական գործառույթները`
1. Բաժնի գլխավոր
պետին.

մասնագետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է

բաժնի

2. Բաժնի գլխավոր մասնագետն անմիջականորեն ենթակա աշխատողներ չունի.
3.Բաժնի գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում /օրենքի 18-րդ հոդվածով
չնախատեսված դեպքերում/ նրան փոխարինում է բաժնի պետը: Բաժնի գլխավոր
մասնագետի կամ բաժնի առաջատար մասնագետի բացակայության դեպքում`
փոխարինում է նրանց.
4.Մասնակցում է բաժնի առջև դրված հիմնախնդիրների լուծմանը,
նախագծերի մշակմանը և հանձնարարությունների կայացմանը.

որոշումների

5. Կատարում է բաժնի պետի հանձնարարականները.
6.Պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները և
իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու, ոչ պատշաճ կատարելու կամ
վերազանցելու,
ինչպես նաև բաժնի առջև դրված խնդիրները և տրված
հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար.
7. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, մասնակցում է բաժնի առջև դրված խնդիրների ու
գործառույթների լուծմանը,
որոշումների ընդունմանը և հանձնարարականների
կատարմանը..
8. Բաժնում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում.
9. Աշխատակազմում շփվում և հանդես
լիազորությունների շրջանակներում.

է

գալիս

որպես

ներկայացուցիչ

իր

10. Բաժնից դուրս ՏԻՄ-ում և աշխատակազմից դուրս շփվում է բաժնի պետի
հանձնարարությամբ.

11. Բաժնի
պետի
հանձնարարությամբ,
աշխատակազմից
դուրս
շփվում և
պարբերաբար հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, մասնակցում է ՀՀ և օտարերկրյա
պետությունների, ՀՀ մյուս համայնքների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների,
իրավասու
մարմինների
ներկայացուցիչների
հետ
հանդիպումներին,
խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, ինչպես նաև հանդես է
գալիս առաջարկություններով, զեկուցումներով և այլն.
12. Բաժնի պետի
հանձնարարությամբ, իր լիազորությունների շրջանակներում
մասնակցում է բաժնի
առջև դրված
խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը,
գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին.
13. ՈՒնի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, համայնքային ծառայության կամ
պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին
երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական պաշտոններում առնվազն մեկ
տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի
ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ
առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:
14. ՈՒնի <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Բյուջետային համակարգի մասին>>,
<<Գանձապետական
համակարգի
մասին>>,
<<Գնումների
մասին>>
և
իր
լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
15. Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
16. ՈՒնի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու
ունակություն.
17. Տիրապետում է որևէ օտար լեզվի /ազատ կարդում և կարող է բացատրվել/.
18. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ ապահովում է աշխատակազմի ֆինանսների
կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի փաստաթղթաշրջանառությունը
կապված ֆիզիկական անձանց հողի հարկի հավաքագրումը ապահովելու և Մարտունի
քաղաքի վարչական տարածքում առևտրի, հասարակական սննդի, սպասարկման
օբյեկտների հաստատված կանոնների կիրառման հետ:
19. Ձեռնարկում է միջոցներ` տնային այցելություններ, հեռախոսազրույցներ, հրավերներ,
հանդիպումներ հարկատուների հետ,
կուտակված ապառքների, տույժերի
մասով,
տանում բացատրական աշխատանքներ հարկային պարտավորությունները կատարելու
համար:
20. Մասնակցում է անշարժ գույքի, հողատեսքերի հաշվառման աշխատանքներին,
կազմում և բաժնի պետին է ներկայացնում տեղեկանքներ, զեկուցագրեր համայնքի
անապահով ընտանիքների ապառքների և տույժերի մասին:
21. Հետևում է քաղաքի տարածքում գործող առևտրի, հասարակական սննդի և
սպասարկման օբյեկտների գործունեությանը, համայնքի ղեկավարի հանձնարարականով
կատարում է նշված օբյեկտների ստուգում կապված կանոնների պահմանման հետ,
աշխատանքների մասին կազմում ակտեր և ներկայացնում բաժնի պետին:

22. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ կատարում է տնային այցելություններ, վիճելի
հարցերի պարզաբանման համար, որի ընթացքի մասին իր անմիջական ղեկավարին
ներկայացնում է առաջարկություններ:
23. Աշխատակազմի քարտուղարի, բաժնի պետի հանձնարարությամբ կատարում
լրացուցիչ այլ հանձնարարություններ:
24.Գլխավոր մասնագետն ունի օրենքով, իրավական ակտերով նախատեսված այլ
իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կատարում է այդ ակտերով նախատեսված այլ
պարտականություններ (սահմանափակումներ):
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն
փաստաթղթերը

հետևյալ

1.Գրավոր դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով:
2.Մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը
ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները
բնօրինակների հետ մասին:
3.Հայտարարության այն մասին, որ ինքը չի տառապում ՀՀ Կառավարության 15.12.2011թ.
№1801-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով:
4.Հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ
կամ սահմանափակ գործունակ:
5.Դիմումը մրցութային հանձնաժողովին է հանձնվում անձամբ ներկայացնելով անձնագիր:
Անձնագրի հետ միասին ներկայացվում են դիպլոմը, աշխատանքային գրքույկը, արական
սեռի անձինք` զինվորական գրքույկը կամ դրան փոխարինող կցագրման վկայականը ամեն
օր ժամը 1000-ից մինչև 1700, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից.
6 – 1լուսանկար (3 x 4 չափի)
Մրցույթը կկայանա 2021թ. մարտի 9-ին ժամը 1200-ին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի
Մարտունու համայնքապետարանում: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2021թ.
փետրվարի 23-ը: Փաստաթղթերը հանձնելու և լրացուցիչ տեղեկությունների համար
կարող եք դիմել Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակազմ (հասցեն` ք.
Մարտունի, Շահումյան 2 (հեռ. 060-743-401) կամ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան (ք.
Գավառ, Գրիգոր Լուսավորիչ 36)
Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի Շահումյան 2
Հեռ. 060-743-401
Էլ. փոստ

martuni.gegharquniq@mta.gov.am

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքային
տնտեսության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 3.1-4) համայնքային
ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
01.02.2021թ.
Տիպ` համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Գեղարքունքի մարզի Մարտունու համայնքապետարան
<<Համայնքային ծառայության մասին >> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ`
համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքային տնտեսության բաժնի առաջատար
մասնագետի թափուր պաշտոնի համար (ծածկագիր` 3.1-4): Նշված պաշտոնը զբաղեցնող
համայնքային ծառայողը իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանաված հետևյալ
հիմնական գործառույթները`
1.
բաժնի
աշխատանքների
կազմակերպման,
ծրագրման,
համակարգման,
ղեկավարման և վերահսկման լիազորություններ չունի.
2. կատարում է բաժնի պետի հանձնարարականները.
3. պատասխանատվություն է կրում օրենքների, իրավական այլ ակտերի, համայնքի
ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի կանոնադրության
պահանջները, տրված հանձնարարականները և իրեն վերապահված լիազորությունները
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, լիազորությունները վերազանցելու համար։
4. բաժնի առաջատար մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը,
որոշումների ընդունմանը և հանձնարարականների կատարմանը։
5. աշխատակազմի և բաժնի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում`
աշխատակազմի աշխատողների, այդ թվում` այլ բաժինների աշխատողների և
պաշտոնատար անձանց հետ.
6. աշխատակազմից դուրս շփվում է բաժնի պետի հանձնարարությամբ.
7. աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ
չունի։
8.) բաժնի առաջատար մասնագետը, բաժնի պետի հանձնարարությամբ, մասնակցում
է բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը։
9.բաժնի առաջատար մասնագետը բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող բարդ
խնդիրների բացահայտմանը, դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին
մասնակցելու լիազորություններ չունի։
10. ունի միջնակարգ կրթություն.
11.ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային
ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Վարչարարության
հիմունքների
և
վարչական
վարույթի
մաuին»,
«Քաղաքաշինության
մասին»,
«Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզրանների
շահագործման մասին», «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման
մասին»,
«Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին», «Ճանապարհային երթևեկության
անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,
աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորորությունների հետ կապված այլ իրավական
ակտերի
անհրաժեշտ
իմացություն,
ինչպես
նաև
տրամաբանելու,
տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
12. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

13. տիրապետում է անհրաժեշտ կառավարչական հմտություններին, ինչպես նաև իր
պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական
հմտություններին և ունակություններին.
14. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու
ունակություն։
15. կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ
որակով.
16. ապահովում է բաժնի
փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում
համապատասխան փաստաթղթերը.
17.
անհրաժեշտության
դեպքում,
իր
լիազորությունների
սահմաններում,
նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում է առաջարկություններ,
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
18. բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքային
ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.
19. բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում
բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.
20. բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած
աշխատանքների մասին.
21.կատարում է բաժնուի գործառույթների հետ կապված տեղեկատվությունների
համակարգչային զետեղման աշխատանքները, կամ օժանդակում դրանց կատարմանը.
22. Կատարում է գրությունների, նամակների պատասխանների տպագրումը,
օպերատորական ողջ աշխատանքները, կամ այս հարցում օժանդակում է մյուս
օպերատորներին.
23. Իր անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ, համակարգիչ է մուտքագրում
հաշվետվությունները, տեղեկանքները, որոշումները, նախագծերը, կատարում է իր
իրավասության ոլորտին վերաբերվող բոլոր հարցերի ուսումնասիրություններ
և
առաջարկություններ է ներկայացնում իր ղեկավարին.
24. իր անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ, մասնակցում է աշխատակազմի
ծրագրերի վարմանը և աշխատակազմի գործավարությանը.
25. համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է օրենքով սահմանված
այլ հանձնարարություններ:
26. Բաժնի առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով
նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ
պարտականություններ։
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն
փաստաթղթերը

հետևյալ

1.Գրավոր դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով:
2.Մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը
ներկայացվող
պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները
բնօրինակների հետ մասին:
3.Հայտարարության այն մասին, որ ինքը չի տառապում ՀՀ Կառավարության 15.12.2011թ.
№1801-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով:
4.Հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ
կամ սահմանափակ գործունակ:

5.Դիմումը մրցութային հանձնաժողովին է հանձնվում անձամբ ներկայացնելով անձնագիր:
Անձնագրի հետ միասին ներկայացվում են դիպլոմը, աշխատանքային գրքույկը, արական
սեռի անձինք` զինվորական գրքույկը կամ դրան փոխարինող կցագրման վկայականը ամեն
օր ժամը 1000-ից մինչև 1700, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից.
6 – 1լուսանկար (3 x 4 չափի)
Մրցույթը կկայանա 2021թ. մարտի 9-ին ժամը 1300-ին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու
համայնքապետարանում: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի
23-ը: Փաստաթղթերը հանձնելու և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել
Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակազմ (հասցեն` ք. Մարտունի, Շահումյան 2
(հեռ. 060-743-401) կամ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան (ք. Գավառ, Գրիգոր Լուսավորիչ
36)
Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի Շահումյան 2
Հեռ. 060-743-401
Էլ. փոստ

martuni.gegharquniq@mta.gov.am

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքային
կացության ակտերի գրանցման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 3.2-5)
համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու
մասին
01.02.2021թ.
Տիպ` համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Գեղարքունքի մարզի Մարտունու համայնքապետարան
<<Համայնքային ծառայության մասին >> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ`
համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքային կացության ակտերի գրանցման բաժնի
առաջին կարգի մասնագետի թափուր պաշտոնի համար (ծածկագիր` 3.2-5): Նշված
պաշտոնը զբաղեցնող համայնքային ծառայողը իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով
սահմանաված հետևյալ հիմնական գործառույթները`
1. Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է բաժնի
պետին:
2. Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի:
3. Բաժնի առաջին կարգի մասնագետի բացակայության դեպքում նրա փոխարինում է
բաժնի պետը կամ առաջին կարգի մասնագետներից մեկը քարտուղարի հայեցողությամբ:
Օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնի առաջին կարգի մասնագետի փոխարինում է
համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի
պահանջները բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը`
Հայասռտանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում:
4. Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը`
5. Բաժնի աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման
և վերահսկման լիազորություններ չունի.
6. Կատարում է բաժնի պետի հանձնարարականները.
7. Պատասխանատվություն է կրում օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջները
և տրված հանձնարարաականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու,
լիազորությունները վերազանցելու համար:
8. Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը,
որոշումների ընդունմանը և հանձնարարականների կատարմանը:
9.Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը`
10. Աշխատակազմի և բաժնի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակններում`
աշխատակազմի աշխատողների, այդ թվում` այլ բաժիններիաշխատողների և
պաշտոնատար անձանց հետ.
11.Աշխատակազմից դուրս շփվում է բաժնի պետի հանձնարարությամբ.

12.Աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի:
13.Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը, բաժնի պետի հանձնարարությամբ, մասնակցում է
բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը:
Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող բարդ
խնդիրների բացահայտմանը, դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին
մասնակցելու լիազորություններ չունի:
14.Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը`
15. ՈՒնի առնվազն միջնակարգ կրթություն.
16.ՈՒնի <<Ընտանեկան օրենսգիրք>>, <<Համայնքային ծառայության մասին>>,
<<Քաղաքացիական կացության ակտերի մասի>>, <<Տեղական ինքնակառավարման
մասին>>, <<Իրավական ակտերի մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,
աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական
ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում
կողմնորոշվելու ունակություն.
17.Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
18.ՈՒնի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու
ունակություն:
19.Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը`
20.Բաժնի պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցումները, վկայականների, տեղեկանքների, ակտային պատճենների և այլ
փաստաթղթերի տրամադրման գործավարություն.
21.Իր լիազորությունների շրջանակներում վարում է բաժնի արխիվը.
22.Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է բաժնի առջև դրված
գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկություների,
եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման
աշխատանքները.
23.Կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները.
24.Իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը
և արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին.
25.Ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.
26.Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է բաժնի փաստաթղթային
սպասարկումը, ապահովում է փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները.
27.Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքյին ծրագրերի
մշակման աշխատանքներին.
28. Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև բաժնի պետի
հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ,
հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

29.Իրականացնում է օրենքով և իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ
լիազորություններ.
30. Հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում
կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է բաժնի պետին.
31. Իրականացբնում է քաղաքացիների հերթագրում` բաժնի պետի մոտ ընդունելության
համար.
32.Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Բաժնի առաջին կարգի մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված
այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն
փաստաթղթերը

հետևյալ

1.Գրավոր դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով:
2.Մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը
ներկայացվող
պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները
բնօրինակների հետ մասին:
3.Հայտարարության այն մասին, որ ինքը չի տառապում ՀՀ Կառավարության 15.12.2011թ.
№1801-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով:
4.Հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ
սահմանափակ գործունակ:
5.Դիմումը մրցութային հանձնաժողովին է հանձնվում անձամբ ներկայացնելով անձնագիր:
Անձնագրի հետ միասին ներկայացվում են դիպլոմը, աշխատանքային գրքույկը, արական
սեռի անձինք` զինվորական գրքույկը կամ դրան փոխարինող կցագրման վկայականը ամեն
օր ժամը 1000-ից մինչև 1700, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից.
6 – 1լուսանկար (3 x 4 չափի)
Մրցույթը կկայանա 2021թ. մարտի 9-ին ժամը 1400-ին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու
համայնքապետարանում: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2021թ. փետրվարի 23ը: Փաստաթղթերը հանձնելու և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել
Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակազմ (հասցեն` ք. Մարտունի, Շահումյան 2
(հեռ. 060-743-401) կամ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան (ք. Գավառ, Գրիգոր Լուսավորիչ
36)
Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի Շահումյան 2
Հեռ. 060-743-401
Էլ. փոստ

martuni.gegharquniq@mta.gov.am

