
     Հայտարարություն 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշենի գյուղապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության 
թափուր պաշտոն զբաղեցնելու նպատակով մրցույթ անցկացնելու մասին 

      Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշենի գյուղական համայնքի /այսուհետ` 
Համայնք/ ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ  Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի 
Վերիշենի գյուղապետարանի աշխատակազմի /այսուհետ` Աշխատակազմ/ համայնքային 
ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար. 

Գյուղապետարանի աշխատակազմի 1-ին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-2) 

Աշխատակազմի 1-ին կարգի մասնագետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է 
Քարտուղարին: Մասնագետն իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: Աշխատակազմի 1-ին կարգի 
մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի առաջատար 
մասնագետ հաշվապահը կամ աշխատակազմի 1-ին կարգի մասնագետը:  Աշխատանքների 
կազմակերպման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման լիազորություններ չունի: 
Մասնակցում է Աշխատակազմի աշխատանքների ծրագրմանը, իսկ քարտուղարի 
հանձնարարությամբ` նաև կազմակերպմանը: Կատարում է քարտուղարի 
հանձնարարականները: Պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և 
իրեն վերապահված լիազորությունները և  տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ 
պատշաճ կատարելու, լիազորությունները վերազանցելու համար: Աշխատակազմի 
քարտուղարի հանձնարարությամբ, իր իրավասության սահմաններում օժանդակում է 
համայնքային ենթակայության կրթական, մարզական և մշակութային հիմնարկների ու 
կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպման և կառավարման աշխատանքներին: 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է. 

        Առնվազն միջնակարգ կրթություն, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, 
«Համայնքային ծառայության մասին», «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, 
անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում, համակարգչով եւ ժամանակակից այլ 
տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն: 

                Մրցույթը կանցկացվի 2015 թվականի ապրիլի 9-ին ժամը 14.00- ին Հայաստանի  

Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշենի գյուղապետարանի շենքում  / գ. Վերիշեն, 1-ին փողոց 

թիվ 95/: 

       Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները և Հայաստանի 
Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք /այսուհետ` 
քաղաքացիներ/: 

      Դիմող քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 

• դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս/, 

• տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային 
ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը 



հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի/ների/, վկայականի/ների/ պատճենները` բնօրինակների 
հետ միասին, 

• արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 
զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին, կամ 
համապատասխան տեղեկանք, 

• մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի, 

• անձնագրի պատճենը: 

          Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերն իրենց ցանկությամբ 
Աշխատակազմ կամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն են 
հանձնում անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր: Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են 
անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, 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 18.00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի 
օրերից: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2015 թվականի մարտի 25-ը, մինչև ժամը 
18.00-ը: 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները փաստաթղթեր հանձնելու, լրացուցիչ 
տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնների անձնագրերին և հարցաշարերին 
ծանոթանալու համար կարող են դիմել Աշխատակազմ (հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, գյուղ Վերիշեն, 
հեռ.` 0284-27542, 093-922933 կամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ 
վարչություն (հասցե՝ ՀՀ ք.Կապան, Գ.Նժդեհի 1. Հեռ.՝ 0285-23550): 

 

 


