Հավելված
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքի ղեկավարի
03.09.2021 թվականի թիվ 233 որոշման

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքապետարանը
հայտարարում է մրցույթ՝ Եղեգնաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմում
համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար
մասնագետ / ծածկագիր 3.1-9 /
Առաջատար մասնագետը՝
ա)կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները՝ ժամանակին և
պատշաճ որակով.
բ)տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական
հասարակության դերակատարների հետ համատեղ անմիջականորեն մասնակցում է
համայնքի տեղական տնտեսական զարգացման պլանի մշակման աշխատանքներին,
գ)համապատասխանեցնում է տեղական տնտեսական զարգացման պլանը առկա այլ
փաստաթղթերի հետ, ներառյալ՝ մշակված ռազմավարությունները, ծրագրերը և մասնավոր
հատվածի պլանները,
դ)իրականացնում է տեղական տնտեսական վերլուծություններ՝ տեղական
համագործակցություն, ֆինանսների հասանելիություն, ենթակառուցվածքներ և
ընթացակարգեր, մարդկային կապիտալ, արտաքին դիրքավորում և մարքեթինգ թեմաների
շրջանակներում,
ե)համակարգում է գործողությունների պլանի մշակման ու իրականացման գործընթացը՝
առկա բյուջեի և համայնքապետարանի կողմից սահմանված առաջնահերթությունների
շրջանակներում
զ)նպաստում է տնտեսական զարգացման ընդհանուր տեսլականի և նպատակների
ձևակերպմանը, ինչպես նաեւ գործողությունների ու նախագծերի սահմանմանը,
է)նախաձեռնում և իրականացնում է գործողություններ, որոնք ուղղված են
գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանը
համայնքում,
ը)նախաձեռնում և իրականացնում է գործողություններ, որոնք ուղղված են գործարար
միջավայրի զարգացմանը համայնքում,
թ)գործում է որպես հիմնական կոնտակտային անձ՝ գործարարների և ինվեստորների,
ինչպես նաև պետական գործակալությունների համար,
ժ)աջակցում է աշխատուժի զարգացման գործընթացին,
ի)տրամադրում է տնտեսական և գործարար զարգացման վերաբերյալ տեղեկատվություն
ՏԻՄ-երին, կառավարության ներկայացուցիչներին, գործարարներին և շահագրգիռ այլ
խմբերին,

լ)հավաքագրում, մշակում և ներկայացնում է սոցիալական, տնտեսական ժողովրդագրական
և համայնքային տվյալներ, որոնք կաջակցեն ՏԻՄ աշխատանքներին,
խ) բացահայտում է տեղական գործարարության զարգացման կարիքները և նպաստում է
արդյունավետ մարքետինգային խրախուսման միջոցառումների կիրառմանը՝ ներդրումների
ներգրավման նպատակով,
ծ)հավաքագրում է տեղեկատվություն միջազգային տոնավաճառների, ցուցահանդեսների
վերաբերյալ,
կ)աջակցում է տեղական արժեքային շղթաների զարգացմանը,
հ)աջակցում է աշխատուժի զարգացման գործընթացին,
ձ)նպաստում է բիզնեսի աջակցմանն ուղղված ծառայությունների զարգացմանը և ստեղծում
բիզնեսի աջակցման համապատասխան մեխանիզմներ,
ղ)հանդես է գալիս փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) զարգացմանն ուղղված
վարկային միջոցների ձևավորման առաջարկներով,
ճ)կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ,
աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր
կատարած աշխատանքների մասին,
մ)ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական
երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ
(սահմանափակումներ):

Ներկայացվող պահանջները`
Առաջատար մասնագետը՝
ա) Ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն
բ)ունի ,,Համայնքային ծառայության մասին,, ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին,,
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր
լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես
նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
գ) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը
դ)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու
ունակություն:
Մրցույթը կանցկացվի 2021թ. հոկտեմբերի 5-ին` ժամը 11:00-ին, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի
Եղեգնաձորի համայնքապետարանի շենքում` ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան 1:
Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և
Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք
/այսուհետ` քաղաքացիներ/:
Դիմող քաղաքացիները Եղեգնաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ կամ ՀՀ Վայոց
ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն պետք է
ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
ա/դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը
ներկայացնելիս/,
բ/տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային
ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը
հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի/ների/, վկայականի/ների/ պատճենները`
բնօրինակների հետ միասին,

գ/արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր
զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին, կամ
համապատասախան տեղեկանք,
դ/ մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,
ե/ անձնագրի պատճենը:
Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ`
ներկայացնելով անձնագիր:
Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային
գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև
զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին
կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 9.00-ից մինչև 17.00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի
օրերից: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 22 սեպտեմբերի 2021թ.` մինչև ժամը
17։00-ն:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու,
ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել
Եղեգնաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ /ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան 1 հեռախոս`
(0281)22020/ և ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով
վարչություն, հեռախոս` (0281)23061:
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