
  Հավելված 
Ագարակի քաղաքապետի

2015թ. հունվարի  12-ի թիվ   2-Ա որոշման

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակի

քաղաքապետարանի աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ)   գլխավոր
մասնագետի   (ծածկագիրը  2.3-3)  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակի  քաղաքային
համայնքի /այսուհետ`  Համայնք/  ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ Հայաստանի
Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակի  քաղաքապետարանի աշխատակազմի
/այսուհետ`  Աշխատակազմ/   կրթության,  մշակույթի և երիտասարդության  հետ
տարվող   աշխատանքների  գծով   գլխավոր  մասնագետի     (ծածկագիրը   2.3-3)
թափուր պաշտոնն   զբաղեցնելու համար :

1. Պաշտոնի   անձնագրով   սահմանված   հիմնական  գործառույթները՝

           ա)մասնակցում  է  համայնքային  ենթակայության  դպրոցների,
մանկապարտեզների,   մշակույթի  տների,   գրադարանների,   կրթական  և
մշակութային  այլ  հիմնարկների  ու  կազմակերպությունների  գործունեության
կազմակերպման ու կառավարման համար անհրաժեշտ  աշխատանքներին,
         բ) կատարում  է Հայաuտանի Հանրապետության և Ագարակի քաղաքային
համայնքի  տոների  եւ  հիշատակի  oրերի  հետ  կապված  միջոցառումների
կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
       գ)համայնքի  ղեկավարին  ներկայացնում  է  համայնքային  ենթակայության
երաժշտական,  արվեստի  և  մշակութային  այլ  հիմնարկ-կազմակերպությունների
գործունեության վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, նախապատրաստում է այդ
հիմնարկ-կազմակերպություններում  գործունեության  իրականացման,
կազմակերպման,  բարելավման  վերաբերյալ  առաջարկություններ,    դրանց
աշխատակիցներին  տրամադրում  է  մեթոդական  օգնություն  և  օժանդակում
սեմինարների կազմակերպմանը,
     դ)կատարում է   ազգային արհեuտների, ժողովրդական uտեղծագործության եւ
գեղարվեuտական ինքնագործունեության զարգացմանն աջակցության ապահովման
համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
     ե)կատարում  է  համայնքի  տարածքում  գտնվող  պատմամշակութային
հուշարձանների պահպանության աջակցման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
     զ)կատարում է համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային, բնական եւ
տուրիuտական-ռեկրեացիոն  ռեuուրuների  մաuին  տեղեկատվության  հաշվառման,
դաuակարգման եւ տարածման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
       է)կատարում է համայնքում երիտաuարդության դերի բարձրացման աջակցության
համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
      ը)կատարում  է  համայնքային  ենթակայության  մարզական
կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպման ու  կառավարման համար
անհրաժեշտ աշխատանքներին, 
     թ)ուսումնասիրում  է  համայնքային  ենթակայության  մարզական
կազմակերպությունների գործունեության համար անհրաժեշտ գույքային և շենքային



պայմանները  և  ներկայացնում  առաջարկություններ  գույքի  ձեռքբերման  ու  շենք-
շինությունների հատկացման, կառուցման ու վերանորոգման վերաբերյալ,
     ժ)համայնքի  ղեկավարին  ներկայացնում  է  համայնքային  ենթակայության
մարզական  կազմակերպությունների  գործունեության  վիճակի  վերաբերյալ
տեղեկատվություն,  նախապատրաստում  է  այդ  հաստատություններում
գործունեության  իրականացման,  կազմակերպման,  բարելավման  վերաբերյալ
առաջարկություններ,  դրանց  աշխատակիցներին  տրամադրում  է  մեթոդական
օգնություն և օժանդակում սեմինարների կազմակերպմանը,
       ի)ներկայացնում է առաջարկություններ ՀՀ առաջնություններում մասնակցելու
համար  հավաքական  թիմերի  կազմավորման  վերաբերյալ,  կազմակերպում  է  կամ
մասնակցում  առաջնությունների,  մրցաշարերի,  հուշամրցաշարերի  և  այլ
մասսայական մարզական միջոցառումների անցկացման աշխատանքներին, 
       իա)մշակում է համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ uպորտի զարգացմանն
ուղղված ծրագրեր և մասնակցում դրանց իրագործմանը,
      իա)կատարում է համայնքի քույր քաղաքների և Հայաստանի Հանրապետության
ու օտարերկրյա այլ համայնքների հետ փոխշահավետ համագործակցության համար
անհրաժեշտ աշխատանքներ, 
     իբ)մասնակցում է համայնքում գործունեություն իրականացնող հասարակական
կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքներին,
     իգ)ապահովում  է համայնքի  ինտերնետային  էջի  բնականոն  գործունեությունը,
     իդ)իրականացնում  է խնամակալության  և  հոգաբարձության մարմինների
օրենքով  սահմանված  գործառույթները,  
      
   2. Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

ա)ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության  կամ պետական
ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա uտաժ կամ վերջին երեք
տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական
պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին ութ
տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության
առնվազն երկու տարվա փորձ  կամ առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական
աշխատանքային uտաժ   կամ  մինչև 2015  թվականի հունվարի 1-ը  համայնքային
ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ
տարվա աշխատանքային ստաժ,

բ)  ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության,  «Համայնքային
ծառայության մասին»,  «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,  «Կրթության
մասին»,  «Հանրակրթության մասին»,   «Նախադպրոցական  կրթության մասին»,
«Պատմության  և  մշակույթի  անշարժ  հուշարձանների  ու  պատմական  միջավայրի
պահպանության  և  օգտագործման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության
օրենքների և դրանցիվ  բխող  ենթաօրենսդրական  ակտերի,  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,
ե)  տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)  կամ մեկ այլ օտար (կարդում,

կարողանում է բացատրվել) լեզվի:
      Մրցույթը   կանցկացվի   2015թ-ի  փետրվարի   13-ին   ժամը   15:00-ին,
Ագարակի     քաղաքապետարանի շենքում /ք. Ագարակ,  Գարեգին  Նժդեհ  5/:



   Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ փախստականի
կարգավիճակ ունեցող անձինք /այսուհետ՝ քաղաքացիներ/:
  Դիմող քաղաքացիները Ագարակի քաղաքապետարանի աշխատակազմ կամ ՀՀ
Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի  աշխատակազմի  ՏԻ և ՀԳՄՀ
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/ պատճեները՝ բնօրինակների հետ միասին,
    գ)  արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի  կամ դրան փոխարինող
ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝
բնօրինակների հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք, 
    դ) մեկ լուսանկար՝ 3X4 սմ չափսի,
    ե) անձնագրի պատճենը:
       Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է
անձամբ՝      ներկայացնելով անձնագիրը:
       Քաղաքացիները մրցույթին ներկայացնում են անձնագրի,  աշխատանքային
գրքույկի,     իսկ արական սեռի անձինք նաև՝ զինվորական գրքույկի  կամ դրան
փոխարինող  ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի
բնօրինակներով:
      Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը 9:00 – 18:00-ն,  բացի շաբաթ և
կիրակի  օրերին:  Դիմումների ընդունման վերջին  ժամկետն  է՝  27-  ը  հունվարի
2015թ  մինչև  ժամը 18:00-ն:
    Մրցույթին մասնակցել   ցանկացող    քաղաքացիները   լրացուցիչ
տեղեկություններ     ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին
ծանոթանալու  համար         կարող են դիմել  Ագարակի քաղաքապետարանի
աշխատակազմ /ք. Ագարակ, Գարեգին  Նժդեհ  5, հեռ. (0286) 2-23-50, (0286) 2-25-
67/  և ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի  ՏԻ և ՀԳՄՀ  վարչություն /ք.
Կապան, Գ. Նժդեհի 1, հեռ. (0285)  2-35-50/:

                                    ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                          Մ.ԶԱՔԱՐՅԱՆ
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