ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՄԱՍԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ
ԳԵՂԱՄԱՍԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ
ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
/ԾԱԾԿԱԳԻՐ 3.1-6/
Նշված պաշտոնը զբաղեցնող համայնքային ծառայողն իրականացնում է պաշտոնի
անձնագրով սահմանված հետևյալ հիմնական գործառույթները`
ա) կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները՝ ժամանակին
և պատշաճ որակով.
բ)

իր

լիազորությունների

սահմաններում

անհրաժեշտության

դեպքում

նախապատրաստում և աշխատակազմի քարտուղարին է ներկայացնում իր աշխատանքային
ծրագրերը,

ինչպես

նաև

առաջարկություններ,

տեղեկանքներ,

հաշվետվություններ,

միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
գ) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային
ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.
դ)

առաջարկություններ

տրամադրմանգործընթացի
սոցիալական

կարիքների

է

ներկայացնում

բարելավման

սոցիալական

ուղղությամբ,

գնահատման,

ծառայությունների

մասնակցում

սոցիալական

է

համայնքի

աջակցության համայնքային

ծրագրիմշակման և իրականացման աշխատանքներին.
ե) ուսումնասիրում է սոցիալական աջակցություն ստանալու համար դիմած
քաղաքացիների

(ընտանիքների)

սոցիալական

և

նյութական

անհրաժեշտության կատարելով տնային այցելություններ

պայմանները՝

և արդյունքների

ըստ
մասին

զեկուցում է աշխատակազմի քարտուղարին.
զ)

անհրաժեշտության

կամհանձնարարությամբ,

դեպքում,

մասնակցում

է

քարտուղարի
ՍԱՏԲ-ի,

համաձայնությամբ

համապատասխան

տեղական

ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող
քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.

է)

առաջարկություններ

է

ներկայացնում

իր

իրավասության

սահմաններում

ձեռնարկված միջոցների արդյունքում համայնքում հայտնաբերված կյանքի դժվարին
իրավիճակում հայտնված անձանց (ընտանիքների) սոցիալական պայմանների բարելավման,
այդ թվում՝ համայնքի կողմից սոցիալական ծառայությունների հնարավոր տեսակների
տրամադրման ուղղությամբ.
ը) մասնակցում
Հայաստանի

է

համայնքի

Հանրապետության

իրականացման

աշխատանքներին:

խնամակալության

և

խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին
օրենսդրությամբ
Ընդգրկվում

հոգաբարձության

խնամակալության

և

հանձնարարությունները,

վերապահված
է

համայնքի

հանձնաժողովի

հոգաբարձության
առաջարկություններ

գործառույթների
ղեկավարին

կազմում

և

կատարում

հանձնաժողովի
է

կից

նախագահի

ներկայացնում

համայնքի

խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի խնդիրների լուծման ուղղությամբ .
թ) համայնքում համակարգում և իրականացնում է սեռատարիքային հաշվառումը:
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված
սոցիալական երաշխիքներ և կրում է իրավական ակտերով նախատեսված

այլ

պարտականություններ (սահմանափակումներ):
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և
աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջներն են`
- առնվազն միջնակարգ կրթություն:
-իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
-տիրապետում

անհրաժեշտ

տեղեկատվությանը,

Հայաստանի

Հանրապետության

<<Սահմանադրության>>-ը, Հայաստանի Հանրապետության <<Ընտանեկան>> օրենսգրքին,
<<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>,
<<Երեխաների

իրավունքների

մասին>>,

<<Սոցիալական

աջակցության

է

մասին>>,

<<Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության

մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և անհրաժեշտ այլ իրավական
ակտերին:
-համակարգչով

և

ժամանակակից

այլ

տեխնիկական

միջոցներով

աշխատելու

ունակություն:
-իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված դեպքում տիրապետում է (ազատ կարդում և
կարող է բացատրվել) օտար լեզվի (լեզուների)։
Մրցույթին

մասնակցելու

համար

դիմողները

պետք

է

ներկայացնեն

հետևյալ

փաստաթղթերը`
1. գրավոր դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով,
2.

մասնագիտական

գիտելիքների

և

աշխատանքային

ունակությունների

տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի`
դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/ պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
3.

հայտարարություն

այն

մասին,

որ

ինքը

չի

տառապում

Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1801-ն որոշմամբ
հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
4. հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել
անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,
5. <<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի <<ե>> կետի
պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև
զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասի կցագրման
վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
6. մեկ լուսանկար / 3x4 չափսի/,
7. անձնագրի պատճենը:
Մրցույթին

մասնակցելու

համար

փաստաթղթերը

ներկայացնել

անձամբ`

անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Ներկայացված փաստաթղթերը,
պատճենները հետ չեն վերադարձվում:

Դիմողները փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել, ինչպես նաև ծանոթանալ
պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին, նշված հասցեով՝ ամեն օր, ժամը 10.00-ից մինչև
15.00-ն, բացի շաբաթ, կիրակի օրերից `
ՀՀ

Գեղարքունիքի

մարզ,

գ.

ՍՈԹՔ՝

ԳԵՂԱՄԱՍԱՐԻ

համայնքապետարան,

համայնքապետարանի աշխատակազմ:
Մրցույթը կկայանա 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին, ժամը 12.00-ին` Գեղամասարի
համայնքապետարանում:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 2021 թվականի նոյեմբերի 10- ը:

