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Հայտարարության տեքստային մասերը անհրաժեշտ է մուտքագրել հայերենով և յունիկոդ (սnicօde) տառաշարով:  
 

հայտարարությունը տալու իրավասություն ունեցող անձի 

կամ լիազորված անձի ստորագրությունը 

 

ԻՆՏԵՐՆԵՏՈՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
այս դաշտերը լրացվում են հայտարարությունը ընդունողի կողմից 

ID` 00011603 14.01.2013Ã. 

հայտարարության նույնականացման համարը հայտարարության ընդունման ամսաթիվը  

 

  Հայտատուի տվյալները 

Հ.Հ.   ԱՐՄԱՎԻՐԻ   ՄԱՐԶԻ    ՎԱՆԱՆԴԻ   ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ   ՀԱՄԱՅՆՔ 

ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը / իրավաբանական անձի, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի լրիվ անվանումը 

ÐÐ Արմավիրի  մարզ  գ. Վանանդ,ä³ñáõÛñ ê¨³ÏÇ 4  

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի հասցեն 

իրավաբանական անձի, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի 

ինտերնետային կայքի հասցեն (լրացվում է առկայության դեպքում) 

+374 077-00-95-25  

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի հետադարձ կապի հեռախոսահամարները 

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի հետադարձ կապի Էլեկտրոնային փոստի հասցեն (լրացվում է առկայության դեպքում) 

  Հայտարարության իրավական հիմքը §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 14-ñ¹ Ñá¹í³Í 

այն իրավական ակտի անվանումը և հոդվածը, որով սահմանված է հայտարարություն ներկայացնելու պահանջը 

  Հայտարարության անվանումը 

ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ Ø³ñ½Ç Վանանդի գյուղաå»ï³ñ³ÝÁ  Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ  ¿  ÙñóáõÛÃ  համայնքի  Õ»Ï³í³ñÇ 

աշխատակազմի  Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ  Í³é³ÛáõÃÛ³Ý առաջին  կարգի  մասնագետÇ /ծածկագիր` 3.2-1/    

Ã³÷áõñ  å³ßïáÝÁ  ½µ³Õ»óÝ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ 
հայտարարության անվանումը (վերնագիրը) 

  Հայտարարության տեքստը 

ì²Ü²Ü¸Æ  ¶ÚàôÔ²äºî²ð²ÜÀ  Ð²Úî²ð²ðàôØ  ¾ ØðòàôÚÂ` ì²Ü²Ü¸Æ  ¶ÚàôÔ²äºî²ð²ÜÆ  

²ÞÊ²î²Î²¼ØàôØ  Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ  Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü  Ðºî¨Ú²È  Â²öàôð  ä²ÞîàÜÀ  ¼´²ÔºÒüºÉàô Ð²Ø²ð 

 

1.ì³Ý³Ý¹Ç  ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ  ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ  Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ  Í³é³ÛáõÃÛ³Ý  ³é³çÇÝ  Ï³ñ·Ç  

Ù³ëÝ³·»ï(Í³ÍÏ³·Çñ3.2-1): 

Առաջին կարգի  մասնագետը  աշխատակազմի քարտուղարի  հանձնարարությամբ  իրականացնում  է  

ծառայողական բնույթի նյութերի սահմանված կարգով համակարգչային կազմման 

աշխատանքներ:Պատասխանատվություն է կրում համակարգչային տպագրությամբ գյուղապետարանից 

ելքագրվող ծառայողական գաղտնիք  պարունակող փաստաթղթերի գաղտնիության ապահովման 

համար:Ապահովում է իր կողմից սպասարկվող տեխնիկայի բնականոն և անխափան 

աշխատանքը:Իրականացնում է հարկային  և  ոչ  հարկային   եկամուտների  տեղեկատվական  շտեմարանի  հետ  

կապված  աշխատանքները:Իրականցնում է պաշտոնի  անձնագրով սահմանված այլ լիազորություներ:                                                                                                                                              

Նշված  թափուր պաշտոնը  զբաղեցնելու  համար պահանջվում է` 

*միջնակարգ  կրթություն,                                                                                                                                                                        

*իր  լիազորությունների հետ  կապված  իրավական  ակտերի  անհրաժեշտ  իմացություն,  
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Հայտարարության տեքստային մասերը անհրաժեշտ է մուտքագրել հայերենով և յունիկոդ (սnicօde) տառաշարով:  
 

հայտարարությունը տալու իրավասություն ունեցող անձի 

կամ լիազորված անձի ստորագրությունը 

 

 

*համակարգչով  և   այլ  տեխնիկական  միջոցներով  աշխատելու  ունակաություն :   

Üßí³Í  Ã³÷áõñ  å³ßïáÝÁ  ½µ³Õ»óÝ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ  ÙñóáõÛÃÁ  ÏÏ³Û³Ý³  2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 21-ÇÝ Å³ÙÁ 

14
00

-ÇÝ, ²ñÙ³íÇñÇ  Ù³ñ½Ç  ì³Ý³Ý¹Ç  ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝáõÙ: 

                                                                                                                                                                                                        

Դիմող  Հ.Հ.  քաղաքացիները  աշխատակազմ  կամ Հ.Հ.  Արմավիրի  մարզպետարան  պետք  է  ներկայացնեն  

հետևյալ  փաստաթղթերը`   

 *դիմում  մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում  է փաստաթղթերը  ներկայացնելիս/,  դիպլոմի,  

վկայականի,  աշխատանքային  գրքույկի /բացակայության  դեպքում  տեղեկանք համապատասխան  մարմնից/, 

պատճեները` բնօրինակների  հետ  միասին,  

*արական  սեռի  անձինք  զինվորական  գրքույկի կամ  դրան  փոխարինող  վկայականի  պատճենը`  բնօրինակի  

հետ  միասին,   

*մեկ լուսանկար  3x4  չափի,  

*անձնագրի պատճենը: 
Ներկայացվում հայտարարության բովանդակությունը, իսկ եթե հայտարարության բովանդակությունը գերազանցում է 1000 անիշ, ապա այս դաշտում լրացվում է հայտարարության համառոտ 

բովանդակությունը, իսկ հայտարարության ամբողջական տեքստը ներկայացվում է կից նյութի տեսքով 

  
Նշումներ հայտարարությանը կցվող 

նյութերի մասին 
 

տեղեկություններ հայտարարությանը կցված նյութերի քանակի և հեռաչափեր մասին 

  
Հայտարարության արդիականության 

ժամկետը 

Հ.Հ. քաղաքացիները  մրցույթին  մասնակցելու  համար   փաստաթղթերը  հանձնում  են`  անձամբ 

ներկայացնելով  անձնագիրը: 

* Փաստաթղթերն  ընդունվում  են  ամեն  օր  ժամը 10:00-ից  մինչև  16:00  բացի  շաբաթ  և  կիրակի  

օրերից  Վանանդի  գյուղապետարանում  կամ Արմավիրի մարզպետարանում, Աբովյան փ. 71,  հեռ.         

6-07-70: ØñóáõÛÃÁ ÏÏ³Û³Ý³ 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 21-ÇÝ, Å³ÙÁ 14:00-ÇÝ  Վանանդի  ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝáõÙ:                                                                                                                                                         

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող  ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես 

նաև պաշտոնի անձնագրերին  և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել  Վանանդի 

գյուղապետարանÇ  ³ßË³ï³Ï³½Ù(·. ì³Ý³Ý¹ Ñ»é. 0233 6—12-21) ¨  ²ñÙ³íÇñÇ  Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ îÆ  ¨  Ð¶Ø Ñ³ñó»ñáí  í³ñãáõÃÛáõÝ(1-ÇÝ Ñ³ñÏ  Ñ»é. 6-07-70): 

    Դիմումների ընդունման  վերջնաժամկետն  ¿ 2013թ-ի փետրվարի 5-ը:                                                                                                                                     
նշվում է այն ժամկետը, որից հետո հայտարարությունը կորցնում է իր արդիականությունը և տեղափոխվում է կայքի արխիվային մաս 

  
Հայտարարությունը տալու 

իրավասություն ունեցող անձի 

տվյալները 

                                                                                 ՎանաÝ¹ Ñ³Ù³ÛÝùÇ  Õ»Ï³í³ñ 
7.1. հայտարարությունը տալու իրավասություն ունեցող անձի զբաղեցրած պաշտոնը (ֆիզիկական անձի կողմից չի լրացվում) 

                                                                       Ջիվան  Սերյոժայի Ø³ÝáõÏÛ³Ý 
7.2. հայտարարությունը տալու իրավասություն ունեցող անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը (ֆիզիկական անձի կողմից չի լրացվում) 

AG 0678218 2006_06_23 063 
7.3. անձնագրի սերիան 7.4. անձնագրի տրման ամսաթիվը 7.5. ում կողմից է տրվել անձնագիրը 
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հայտարարությունը տալու իրավասություն ունեցող անձի 

կամ լիազորված անձի ստորագրությունը 

 

 


