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Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար
մրցույթներ անցկացնելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի /այսուհետ` Համայնք/
ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի
համայնքապետարանի աշխատակազմի /այսուհետ՝ Աշխատակազմ/ համայնքային ծառայության
հետևյալ թափուր պաշտոնների համար՝
1.Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական եվ եկամուտների հավաքագրման բաժնի գլխավոր
մասնագետի (ծածկագիր՝ 2.3-1)

1)Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.
ա)բաժնի պետի հանձնարարությամբ` մասնակցում է ՀՀ օրենսդրությամբ ֆինանսների բնագավառում
համայնքի ղեկավարի գործունեության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին,
բ)վարում է համայնքային բյուջեի մուտքերի տեղեկատվական բազան և ներկայացնում է բաժնի
պետին.
գ) վարում է համայնքային բյուջեի ծախսերի տեղեկատվական բազան և ներկայացնում է բաժնի
պետին.
դ)կազմում է համայնքապետարանի աշխատակազմի հաշվետվությունները, ընդունում և քննարկում է
համայնքային ենթակայության հիմնարկների և կազմակերպությունների հաշվապահական
հաշվետվությունները, նախահաշիվները, հաշվեկշիռները ու ֆինանսա-տնտեսական գործունեությանը
վերաբերվող այլ փաստաթղթեր, ստուգում, ամփոփում և այդ մասին համապատասխան
առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին.
ե)կազմում է բյուջետային հայտերը և ծախսային նախահաշիվները, ստուգում է վճարման ենթակա
փաստաթղթերը.
2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա)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 2018
թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման
ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
բ)Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին»,
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Հաշվապահական
հաշվառման մասին», «Գնումներ իմասին», «Հարկերի մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների»,
«Գույքահարկի մասին», «Հողի հարկի մասին», «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող`

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների
կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգը», «Առևտրի և ծառայությունների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և դրանցից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի,
Աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու
ունակություն,
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
դ) տիրապետում ռուսերենին (ազատ) կամ մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի:

2.Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնի առաջատար
մասնագետի (ծածկագիր՝ 3.1-2)

1) Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.
ա)բաժնի պետի հանձնարարությամ բառաջարկություններ է ներկայացնում համայնքում տեղական
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի մասին, տալիս դրանց ֆինանսական հիմնավորումները,
բ)իրականացնում է վարձակալության տրամադրված գույքի պայմանագրերի հաշվառումը և վճարված
գումարների վերաբերյալ ստացված տվյալները մուտքագրում է համակարգչային բազա,
գ)ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկում է բյուջե ժամանակին չմուտքագրված
գումարների տույժերը և տուգանքները,
դ)կազմում և բաժնի պետին է ներկայացնում ամենամսյա պարբերությամբ ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանց հողի հարկի, գույքահարկի և վարձակալության տրամադրված
համայնքային գույքի վարձավճարների վերաբերյալ հիշեցման թերթիկները (ծանուցագրերը) երկու
օրինակից, գրանցում է դրանք բաժնում այդ նպատակով վարվող առաքման մատյանում և մեկ
օրինակը տրամադրում է հարկատու անձին ու իրականացնում է առաջացած պարտքերի
հավաքագրումը,
ե) իրականացնում է ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ ստացված գույքային հարկերի, տուրքերի և
վճարների համայնքային բյուջե հավաքագրված գումարների մուտքագրումը հաշվառվող
տեղեկատվական բազաներ.
զ) մասնակցում է ոգելից խմիչքներիև (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի
օբյեկտներում` ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման
թույլտվություններ տրամադրելու աշխատանքներին:
է)մասնակցում է համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվություններ
տրամադրելու աշխատանքներին:
ը) մասնակցում է համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման
թույլտվություններ տրամադրելու աշխատանքներին:

թ)մասնակցում է համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և
վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին տալիս
է ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություններ տրամադրելու աշխատանքներին:
2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն.
բ) «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հարկերի մասին»,
«Տեղական տուրքերի և վճարների», «Գույքահարկի մասին», «Հողի հարկի մասին», «Առևտրի և
ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և դրանցից բխող
ենթաօրենսդրական ակտերի, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ
կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

3.Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողօգտագործման, գյուղատնտեսության և գույքի
կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 2.3-4)

1) Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են..
ա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է հողօգտագործման բնագավառում համայնքի
ղեկավարի գործունեությանն ուղղված աշխատանքները,
բ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է նաև այլ գործառույթներ,
դ)իրականացնում է oրենքներով և այլ իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ գործառույթներ:
2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա) 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 2018
թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետականև (կամ) համայնքային կառավարման
ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
բ)Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին»,
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ
վերահսկողության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքների և դրանցից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի, Հայաստանի
Հանրապետության հողային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքի, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսգրքի, Աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական

ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում
կողմնորոշվելու ունակություն,
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
դ) տիրապետում ռուսերենին (ազատ) կամ մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի:

4. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողօգտագործման, գյուղատնտեսության և գույքի
կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 2.3-5)

1)Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.
ա) իրականացնում է քաղաքաշինության բնագավառում համայնքի ղեկավարի գործունեությանն
ուղղված աշխատանքները.
բ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է նաև այլ գործառույթներ,
գ)իրականացնում է oրենքներով և այլ իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ գործառույթներ:
2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա) 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 2018
թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման
ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
բ)Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին»,
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Քաղաքաշինության
մասին», Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և դրանցից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի,
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսգրքի Աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ
կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
դ) տիրապետում ռուսերենին (ազատ) կամ մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի:

5.Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողօգտագործման, գյուղատնտեսության և գույքի
կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 2.3-6)
1)Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.

ա)աջակցում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների (պետական արգելոցներ, ազգային
պարկեր, պետական արգելավայրեր, բնության հուշարձաններ), ինչպես նաև բուսաբանական
այգիների և դենդրոպարկերի պահպանությանը.
բ)աջակցում է անտառների և անտառ տնկարկների պահպանությանն ու օգտագործմանը.
գ)բուսական աշխարհի պաշտպանության և վերարտադրության նպատակով միջոցառումներ է
իրականացում` համաձայնեցնելով այդ բնագավառում լիազորված մարմնի հետ.
դ)աջակցում է կենդանական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և
օգտագործման բնագավառներում համապատասխան պետական մարմինների տարածքային
ծառայությունների գործունեությանը.
ե)մասնագիտացված ծառայություններին, անտառ օգտագործողներին և բնակչությանը ներգրավում է
համայնքի վարչական տարածքում անտառային հրդեհների մարման աշխատանքներին.
ը)մասնակցում է համայնքի տարածքում ընդհանուր օգտագործման հողային տարածքներում
բնապահպանական օրենսդրության նորմերի կատարման նկատմամբ իրականացվող հսկողությանն
ուղղված աշխատանքներին, և խախտման դեպքեր հայտնաբերելիս տեղյակ է պահում բաժնի պետին,
միաժամանակ միջոցներ ձեռնարկում իրավախախտումը կանխելու համար.
թ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է նաև այլ գործառույթներ,
2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա)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 2018
թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման
ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, բ)Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,
«Թափոնների մասին», «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության
մասին», «Բուսական աշխարհի մասին», «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքների և դրանցից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի, Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության անտառային
օրենսգրքի, Աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական
ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում
կողմնորոշվելու ունակություն,
գ)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
դ) տիրապետում է ռուսերենին (ազատ) կամ մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել)
լեզվի:
6. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի կազմակերպական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 2.3-7)

1)Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.
ա) նախապատրաստում է անձնակազմի կառավարման գծով համայնքի ղեկավարի
կարգադրությունների և աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծերը և դրանք
ներկայացնում բաժնի պետին.
բ) իրականացնում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի կադրային որոշումների
մասին համապատասխան աշխատողներին տեղեկացնելու աշխատանքները.
գ) իրականացնում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի կողմից նշանակվող
անձանց (այդ թվում՝ Համայնքապետարանի կառավարման ներքո գտնվող համայնքային ոչ
առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների և այլն), ինչպես նաև աշխատակազմում
համայնքային ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն ժամկետային աշխատանքային
պայմանագրով զբաղեցնող անձանց անձնական գործերի վարման, հաշվառման, հանձնմանընդունման, պահպանման աշխատանքները:
դ) ապահովում է Աշխատակազմում համայնքային ծառայության մասին Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացների (համայնքային ծառայության
թափուր և ժամանակավոր թափուր պաշտոնի մասին տեղեկացնելու, համայնքային ծառայության
պաշտոնում նշանակելու, այդ թվում՝ արտամրցութային կարգով, համայնքային ծառայության դասային
աստիճան շնորհելու, կարգապահական տույժեր կիրառելու, ժամկետային աշխատանքային
պայմանագրեր կնքելու, համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն ժամկետի,
համայնքային ծառայության պաշտոնից ազատելու և այլն) ժամկետների պահպանման
աշխատանքները.
ե) բաժնի պետին ներկայացնում է՝ աշխատակազմի համայնքային ծառայողներին Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու,
վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա)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 2018
թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման
ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
բ)Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին»,
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Անձնական տվյալներ
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և դրանցից բխող
ենթաօրենսդրական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի,
Աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու
ունակություն,
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
դ)տիրապետում ռուսերենին (ազատ) կամ մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի:

7. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի կազմակերպական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 2.3-8)

1)Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.
ա)մասնակցում է բոլոր իրավական ակտերի՝ համայնքի ավագանու որոշումների և ուղերձների,
համայնքի ղեկավարի որոշումների, կարգադրությունների, քարտուղարի հրամանների նախագծերի
խմբագրման և բնօրինակների պատրաստման, դրանք հասցեատերերին տրամադրման
աշխատանքներին,
բ)մասնակցում է համայնքի ավագանու նիստերի նախապատրաստման և արձանագրման
աշխատանքներին,
գ)մասնակցում է համայնքի ավագանու որոշումներն ու ուղերձները պետական կառավարման մարմին
ուղարկելու, դրանց հրապարակման, նորմատիվ ակտերի իրավական փորձաքննության ուղարկելու
աշխատանքներին,
դ)վարում է իրավական ակտերի հաշվառման մատյանները,
2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա)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 2018
թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման
ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
բ)Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին»,
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքների և դրանցից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի, Աշխատակազմի
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
գ)համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
դ)տիրապետում ռուսերենին (ազատ) կամ մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի:

8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի կազմակերպական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 2.3-9)
1)Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.
ա) մասնակցում է համայնքի զարգացման ծրագրի մշակմանը, կազմմանը և իրականացմանը.
բ)մասնակցում է համայնքի զարգացման հնարավորությունների վերլուծմանը,

գ)մասնակցում է համայնքի և այլ երկրների համապատասխան տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության աշխատանքներին.
դ)մասնակցում է համայնքային նշանակության նպատակային ծրագրեր իրականացնող պետական,
միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքներին.
ե)մասնակցում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերլուծությանը.

2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա) 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 2018
թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման
ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
բ)Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին»,
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և դրանցից
բխող ենթաօրենսդրական ակտերի, Աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ
կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
դ)տիրապետում ռուսերենին (ազատ) կամ մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի:

9. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի կազմակերպական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 2.3-10)

1)Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.
ա)բաժնի պետի հանձնարարությամբ հետևում է համայնքի նախադպրոցական հիմնարկներում
հաստատված սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանմանը,
բ)ներկայացնում առաջարկություններ նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության
ծառայությունների բարելավման ուղղությամբ.
գ)իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում
համայնքի նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության բնագավառի կազմակերպությունների
տարեկան ծրագրերի պլանը և հետևում աշխատանքների իրականացման գործընթացին.
դ)իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում
համայնքային կրթական կազմակերպությունների նյութատեխնիկական և գույքային հագեցվածության
վերաբերյալ հաշվետվություններ.

ե)բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է համայնքային նախադպրոցական և
արտադպրոցական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հաշվետվությունները, տալիս է
եզրակացություններ և առաջարկություններ գործընթացի վերաբերյալ.
զ)մասնակցում է համայնքային ենթակայության դպրոցների, մանկապարտեզների, մշակույթի տների,
գրադարանների, կրթական և մշակութային այլ հիմնարկների ու կազմակերպությունների
գործունեության կազմակերպման ու կառավարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներին,
է)մասնակցում է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառման, նրանց կրթական
հաստատություններում ընդգրկման աշխատանքներին,
2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա) 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 2018
թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման
ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
բ)Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին»,
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Կրթության մասին», «Նախադպրոցական կրթության
մասին», «Հանրակրթության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Լեզվի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքների և դրանցից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի, Աշխատակազմի
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
դ) տիրապետում ռուսերենին (ազատ) կամ մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է բացատրվել) լեզվի:

10. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի կազմակերպական բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 3.1-6)
1)Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.
ա)մասնակցում է համայնքի ավագանու, համայնքի ղեկավարի որոշումների, կարգադրությունների և
աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծերի նախապատրաստմանը.
բ)որպես լիազոր ներկայացուցիչ, հանդես է գալիս դատական ատյաններում.
գ)նախապատրաստում է դատարան ներկայացվող դիմումներ, հայցադիմումներ, ինչպես նաև
համայնքապետարանի դեմ ներկայացված հայցերի առարկությունների նախագծեր.
դ)մասնակցում է վարչական իրավախախտումներ կատարած անձանց պատասխանատվության
ենթարկելու գործընթացին.
ե)մասնակցում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին օրենքով վերապահված
լիազորությունների իրականացմանը.

զ)իրավական խորհրդատվություն է ապահովում աշխատակազմի և համայնքային ենթակայության
կազմակերպությունների և ազգաբնակչության համար.
2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն.
բ) «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Իրավական
ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքների և դրանցից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի, Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի, Հայաստանի
Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքի, ՀՀ կառավարության 02.06.2016 թվականի N631-ն որոշման, աշխատակազմի
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

11. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի կազմակերպական բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 3.1-9)

1)Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.
ա)ապահովում է համայնքի ղեկավարի մոտ անցկացվող խորհրդակցությունների արձանագրման և
սպասարկման աշխատանքները.
բ) մասնակցում և աջակցում է ՀՀ տոների և հիշատակի օրերի հետ, համայնքում
մշակութային,կրթական, առողջապահական, սպորտային միջոցառումների նախապատրաստական և
կազմակերպական աշխատանքներին.
գ)կատարում է ազգային արհեuտների, ժողովրդական uտեղծագործության եւ գեղարվեuտական
ինքնագործունեության զարգացմանն աջակցության ապահովման համար անհրաժեշտ
աշխատանքներ,
դ)աջակցում է համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակույթային հուշարձանների պահպանության
համար կատարվող աշխատանքներին,
ե)մասնակցում է համայնքում իրականացվող պետական երիտասարդական քաղաքականությանը
վերաբերող ծրագրերի կազմման և իրականացման աշխատանքներին,
ե)համայնքի տարածքում գործող մարզադպրոցի կառավարման, ֆիզիկական կուլտուրայի և բակային
սպորտի մասսայականացման վերաբերյալ տալիս է եզրակացություններ և ներկայացնում
առաջարկություններ,
զ)օրենքով սահմանված կարգով վարում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյան, համայնքի
ղեկավարին ներկայացնում առաջարկություն զինապարտների վերաբերյալ ցուցակները, ինչպես նաև
ըստ բնակության վայրի տվյալները տարածքային զինվորական կոմիսարիատ ներկայացնելու համար.

է) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով մասնակցում է զորակոչի , զորահավաքի ու վարժական
հավաքների կազմակերպման աշխատանքներին.
ը)իրենց պարտականությունները խախտած զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ
տեղեկություններ ունենալու դեպքում համայնքի ղեկավարին անհապաղ ներկայացնում է
առաջարկություն տարածքային զինվորական կոմիսարիատին այդ մասին գրավոր տեղեկատվություն
տրամադրելու համար.
թ)իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի
անձանց և պահեստազորայինների զինվորական հաշվառման բնագավառում Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ տեղական լիազորությունների իրականացումը,
ժ)մասնակցում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին օրենքով վերապահված
լիազորությունների իրականացմանը.

2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն.
բ) «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,
«Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության
02.06.2016 թվականի N631-ն որոշման, ՀՀ կառավարության 2010թ. Մայիսի 27-ի «Զինվորական
հաշվառման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 1997թ. հուլիսի 17-ի N282 որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N657-Ն որոշման, աշխատակազմի կանոնադրության և իր
լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև
տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

12. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի
աշխատակազմի կազմակերպական բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 3.1-11)
1)Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված հիմնական գործառույթներն են.
ա) անցկացնում է համայնքի ղեկավարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի աuուլիuներ,
հարցազրույցներ, ճեպազրույցներ, հայտարարություններ` համաայնքապետարանի գործունեության
ոլորտին առնչվող հաuարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ,
պատրաuտում է մամուլի հաղորդագրություններ, oրվա մամուլի տեuությունը.
բ)պատրաuտում և տարածում է մամուլի հաղորդագրություններ, իր իրավաuությունների
շրջանակներում հանդեu է գալիu պարզաբանումներով ու հայտարարություններով.
գ)ծանուցում է համայնքի ղեկավարին և այլ պաշտոնատար անձանց` զանգվածային լրատվության
միջոցներում տեղ գտած կարևոր նյութերի մաuին և անհրաժեշտության դեպքում ապահովում դրանց
oպերատիվ արձագանքը.
դ)ներկայացնում է առաջարկություններ զանգվածային լրատվության միջոցներով ելույթներում,
մշտական թեմատիկ խորագրերում, հեռուuտառադիոհաղորդումներում համայնքապետարանի
պաշտոնատար անձանց մաuնակցության վերաբերյալ և ապահովում է դրանց կատարումը.

ե)իր իրավասության սահմաններում ապահովում է հասարակական միավորումների և այլ
կազմակերպությունների հետ կապերը, ինչպես նաև համատեղ աշխատանքային միջոցառումների
լուսաբնաման կազմակերպումը և իրականացումը.
զ)մասնակցում է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում`
համայնքի ղեկավարի և այլ պաշտոնատար անձանց մաuնակցությամբ աշխատանքային
հանդիպումների կազմակերպմանը.
է)համայնքապետարանի գործունեության պատշաճ լուuաբանման կազմակերպման նպատակով
համայնքապետարանի մյուu uտորաբաժանումներից uտանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ և
նյութեր, այդ թվում` մշակվող իրավական ակտերի նախագծերի պատճենները և անհրաժեշտության
դեպքում, մասնակցում է դրանց լուuաբանման ու հանրային քննարկման կազմակերպմանը.
ը)իրականացնում է համայնքապետարանի ինտերնետային էջի տեղեկատվական uպաuարկումը.
2)Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն.
բ) «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,
«Զինապարտության մասին», «Զանգվածային լրատվության մասին», «Տեղեկատվության ազատության
մասին», «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին», «Հասարակական կազմակերպությունների
մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 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) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթները կանցկացվեն 2017 թվականի հունիսի 27-ին, ժամը 11 00-ին, ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի
համայնքապետարանի շենքում՝ քաղաք Մեղրի, Զ. Անդրանիկի փողոց, շենք 2 հասցեում։
Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով
ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի
կարգավիճակ ունեցող անձինք (այսուհետ՝ քաղաքացիներ)։
Դիմող քաղաքացիները ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանի աշխատակազմ կամ ՀՀ
Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ
փաստաթղթերը՝
ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է
դիմողը).
բ)համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար
քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը
ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները.
գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1801-Նորոշմամբ հաստատված ցանկում

ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու
դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանն ու
լիազորությունների իրականացմանը.
դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ
սահմանափակ գործունակ.
ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող օտար
լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մասին.
զ) օրենքի 12 հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք
ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային
տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք.
է) մեկ լուսանկար՝ 3 X 4 սմ չափսի.
ը) անձնագրի պատճենը:
Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 9:00 – 18:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերին:
Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 2017 հունիսի 12--ը` ժամը 18:00-ն:
Մրցույթի նմասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես
նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Սյունիքի մարզի
Մեղրիի համայնքապետարանի աշխատակազմ (ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2,
հեռ. 0286-43423) և ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն (ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1,
հեռ. 2-35-50):

Համայնքի ղեկավար՝ Մ.Զաքարյան

