
Հավելված 
Սիսիանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 

 2012թ փետրվարի 1-ի թիվ 101(Ա) որոշման 
 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքային համայնքի (այսուհետ՝ Համայնք) ղեկավարի 
աշխատակազմի համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

 
ՀՀ Սյունիքի  մարզի Սիսիանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման Սիսիանի տարածքային բաժնի պետ /ծածկագիր 1.3-1/ 
 
ա) կազմակերպում է բաժնի աշխատանքները. 
բ) կազմակերպում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների հետ կապված իրավական ակտերի 
կատարումը. 
գ) կատարում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները. 
դ) իր իրավասության սահմաններում համագործակցում է պաշտոնատար այլ անձանց հետ. 
ե) քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ իրականացնելիս ստանում է անհրաժեշտ 
տեղեկություններ և այլ նյութեր. 
զ) ուսումնասիրում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման համար տրված դիմումները, 
կայացնում համապատասխան որոշումներ, պարզաբանում դրանց բողոքարկման ժամկետները և կարգը. 
 է) վարում է համապատասխան տարածքային բաժնի արխիվը.  
ը) համայնքի ղեկավարին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
ներկայացնում է հաշվետվություն բաժնի կողմից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ.  
ըա) պատասխանատվություն է կրում բաժնի առջև դրված խնդիրների լուծման համար.  
ըբ) համայնքի ղեկավարին և աշխատակազմի քարտուղարին ներկայացնում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերը, 
անհրաժեշտության դեպքում բաժնի լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում առաջարկություններ, 
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրեր և այլ գրություններ.  
ըգ) ստորագրում է իր և բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը. 
ըդ) ապահովում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների, կարգադրությունների, 
ցուցումների, հանձնարարականների և առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում է 
համայնքի ղեկավարին ու աշխատակազմի քարտուղարին. 
ըե) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման, տեղական 
ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.  
ըզ) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործառույթներ. 
թ) քաղաքացիական կացության ակտերում զինապարտների կողմից իրենց ազգանունը, անունը, հայրանունը, 
ծննդյան տարեթիվը փոխելու, ինչպես նաև նրանց մահվան գրանցման մասին տվյալները մեկ շաբաթյա ժամկետում 
ներկայացնում է համապատասխան զինվորական կոմիսարիատ և համայնքի ղեկավարին: 
Բաժնի պետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով 
նախատեսված այլ պարտականություններ: 
 
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
ա) բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, համայնքային կամ քաղաքացիական ծառայության առնվազն 
առաջատար պաշտոնների 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա uտաժ կամ առնվազն հինգ տարվա 
համայնքային ծառայության ստաժ և համայնքային ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային 
աստիճան կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ 
դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ 
հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին 
հինգ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երեք տարվա 
փորձ կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ կամ մինչև 2015 
թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական կառավարման ոլորտի կամ համայնքային 
ենթակայության հիմնարկների ղեկավար պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ. 
բ) Ընտանեկան օրենսգրքի, «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, 
ինչպես նաև իր լիազորությունների հետ կապված այլ օրենքների անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև 
տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
գ)  համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն. 
դ)  ռուսերենին (ազատ) և մեկ այլ օտար լեզվի (կարդում, բացատրվել) իմացություն: 



 
Մրցույթը կանցկացվի 2012թ-ի մարտի 2-ին ժամը 10:00-ին Սիսիանի քաղաքապետարանում /ք. Սիսիան, Սիսական 
31/: 
Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք 
/այսուհետ՝ քաղաքացիներ/: 
Դիմող քաղաքացիները համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ կամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի  
ՏԻ և ՀԳՄՏԾ  գործունեության համակարգման վարչություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
ա) դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս/ , 
բ) տվյալ պաշտոնն զբաղացնելու  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 օրերից: Դիմումների 
ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 2012թ  փետրվարի 17-ը մինչև ժամը 18:00-ն: 
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի 
անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու  համար կարող են դիմել  Սիսիանի քաղաքապետարան /ք. Սիսիան, 
Սիսական 31, հեռ. 0283  2-33-30/ և ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի  ՏԻ և ՀԳՄՏԾ գործունեության համակարգման 
վարչություն /ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1, հեռ. 2-35-50/ 
 
 
 
 

Աշխատակազմի քարտուղար՝                                                                   Վ. Միրաբյան 


