
                                                    ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հ.Հ  Արմավիրի  մարզի  Արևիկ    գյուղապետարանը  հայտարարում  է  մրցույթ  գյուղապետարանի  աշխատկազմի  

համայնքային  ծառայության   հետևյալ  թափուր պաշտոնը  զբաղեցնելու համար: 

 

     Արևիկի  գյուղական համայնքի գյուղապետարանի  առաջատար  մասնագետ (ծածկագիր 3.1-2 ): 

- Առաջատար  մասնագետը  աշխատակազմի  քարտուղարի  հանձնարարությամբ  ուսումնասիրում  է  

քաղաքացիների  դիմում- բողոքներում  բարձրացված հարցերը, մշակում  և  աշխատակազմի  

քարտուղարին  է  ներկայացնում  համայնքի  ղեկավարի  ուրոշումների և կարգադրությունների 

նախագծերը, մասնակցում է համապատասխան  տեղական ինքնակառավարման  մարմինների և  այլ  

կազմակերպությունների  կողմից  կազմակերպվող  քննարկումների  և միջոցառումներին: 

- Ուսումնասիրում է  քաղաքացիների  դիմումներում  և  բողոքներում  բարձրացված  հարցերը: 

- Ունի համակարգչով  և  ժամանակակից  այլ  տեխնիկական միջոցներով  Աշխատանքային  ունակություն: 

- Իրականացնում  է  սույն  պաշտոնի  անձնագրով  սահմանված  այլ  լիազորություններ; 

- Նշված  թափուր  պաշտոնը  զբաղեցնելու  համար  պահանջվում  է  միջնակարգ  կրթություն; 

- Սույն  պաշտոնի  անձնագրի 10-րդ  կետի <<բ>>  ենթակետում  նշված  իր  լիազորությունների  հետ  

կապված  իրավական ակտերի  իմացություն, ռուսերենի  ազատ տիրապետում: 

 

 Նշված  թափուր  պաշտոնը  զբաղեցնելու  համար հայտարարված  մրցույթը  կկայանա  2013թվականի 

փետրվարի 21-ին ժամը  11:00-ին Արևիկի  գյուղապետարանի  շենքում: 

Դիմող  ՀՀ  քաղաքացիները  Արևիկի  գյուղապետարանի  աշխատակազմ  կամ Արմավիրի մարզպետարան 

պետք  է  ներկայացնեն  հետևյալ  փաստաթղթերը: 

 

 Դիմում մրցութային հանևնաժողովի  անունով (ձևը  լրացվում  է փաստաթղթերը   ներկայացնելիս) 

 Արական  սեռի  անձինք  զին. Գրքույկ  կամ  դրան  փոխարինող  ժամանակավոր և  զորակոչային   

       կցագրման  վկայականի  պատճեն: 

 հայտարարություն  այն  մասին , որ  ինքն  չի  տառապում ՀՀ  կառավարության  2005 թվականի մարեի 3-ի 

N-310- Ն  որոշմամբ հայտարարության  ցանկում  ընդգրկված  հիվանդություններից  որևէ  մեկով: 

 հայտարարություն  այն  մասին,.որ  ինքն  դատական  կարգով չի  ճանաչվել անգործունակ  կամ  

սահմանափակ  գործունակ: 

 մեկ  լուսանկար 3- 4 սմ  չափի  

 Անձնագրի  պատճեն  

 

ՀՀ  քաղաքացիները  մրցույթին  մասնակցելու  համար փաստաթղթերը հանձնում  են  անձամբ  

ներկայացնելով  անձնագիրը  կամ  անձը  հաստատող  փաստաթուղթը: 

 

Դիմումներն  ընդունում  են  ամեն  օր ժամը 10:00-ից  մինչև 17:00-ն, բացի   շաբաթ  և կիրակի  օրերից: 

 

Դիմուների  ընդունման  վերջի  ժամկետն  է  2013թվականի  փետրվար 1-ը 

 

Մրցույթին մասնակցող ցանկացող  ՀՀ  քաղաքացիները  լրացուցիչ  տեղեկություններ ստանալու, ինչպես  նաև  

պաշտոնի  անձնագրերի և  հարցաշարերին  ծանոթանալու  համար  կարող  են  դիմել  ՀՀ  Արմավիրի  մարզի  

Արևիկի  աշխատակազմի, հեռ. 6-91-01  կամ  ՀՀ  Արմավիրի  մարզապետարանի  աշխատակազմի, ՏԻ-ի  և 

ՀԳՄ  հարցերով  վարչության  հասցե  ք. Արմավիր, Աբովյան 71, հեռ. 2-76-49, 2-07-70: 

 

    

  

 

 

 

 

 

  



                                                        ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հ.Հ  Արմավիրի  մարզի  Արևիկ  համայնքի  գյուղապետարանը  հայտարարում  է  մրցույթ  գյուղապետարանի  

աշխատկազմի  համայնքային  ծառայության   հետևյալ  թափուր պաշտոնը  զբաղեցնելու համար: 

 

     Արևիկի  գյուղական համայնքի գյուղապետարանի  առաջատար  մասնագետ (ծածկագիր 3.1-3): 

- Առաջատար  մասնագետը  աշխատակազմի  քարտուղարի  հանձնարարությամբ  ուսումնասիրում  է  

քաղաքացիների  դիմում- բողոքներում  բարձրացված հարցերը, մշակում  և  աշխատակազմի  

քարտուղարին  է  ներկայացնում  համայնքի  ղեկավարի  ուրոշումների և կարգադրությունների 

նախագծերը, մասնակցում է համապատասխան  տեղական ինքնակառավարման  մարմինների և  այլ  

կազմակերպությունների  կողմից  կազմակերպվող  քննարկումների  և միջոցառումներին: 

- Ուսումնասիրում է  քաղաքացիների  դիմումներում  և  բողոքներում  բարձրացված  հարցերը: 

- Ունի համակարգչով  և  ժամանակակից  այլ  տեխնիկական միջոցներով  Աշխատանքային  ունակություն: 

- Իրականացնում  է  սույն  պաշտոնի  անձնագրով  սահմանված  այլ  լիազորություններ; 

- Նշված  թափուր  պաշտոնը  զբաղեցնելու  համար  պահանջվում  է  միջնակարգ  կրթություն; 

- Սույն  պաշտոնի  անձնագրի 10-րդ  կետի <<բ>>  ենթակետում  նշված  իր  լիազորությունների  հետ  

կապված  իրավական ակտերի  իմացություն, ռուսերենի  ազատ տիրապետում: 

 

 Նշված  թափուր  պաշտոնը  զբաղեցնելու  համար հայտարարված  մրցույթը  կկայանա  2013թվականի 

փետրվարի 21-ին ժամը  14:00-ին Արևիկի  գյուղապետարանի  շենքում: 

Դիմող  ՀՀ  քաղաքացիները  Արևիկի  գյուղապետարանի  աշխատակազմ  կամ Արմավիրի մարզպետարան 

պետք  է  ներկայացնեն  հետևյալ  փաստաթղթերը: 

 

 Դիմում մրցութային հանևնաժողովի  անունով (ձևը  լրացվում  է փաստաթղթերը   ներկայացնելիս) 

 Արական  սեռի  անձինք  զին. Գրքույկ  կամ  դրան  փոխարինող  ժամանակավոր և  զորակոչային   

       կցագրման  վկայականի  պատճեն: 

 հայտարարություն  այն  մասին , որ  ինքն  չի  տառապում ՀՀ  կառավարության  2005 թվականի մարեի 3-ի 

N-310- Ն  որոշմամբ հայտարարության  ցանկում  ընդգրկված  հիվանդություններից  որևէ  մեկով: 

 հայտարարություն  այն  մասին,.որ  ինքն  դատական  կարգով չի  ճանաչվել անգործունակ  կամ  

սահմանափակ  գործունակ: 

 մեկ  լուսանկար 3- 4 սմ  չափի  

 Անձնագրի  պատճեն  

 

ՀՀ  քաղաքացիները  մրցույթին  մասնակցելու  համար փաստաթղթերը հանձնում  են  անձամբ  

ներկայացնելով  անձնագիրը  կամ  անձը  հաստատող  փաստաթուղթը: 

 

Դիմումներն  ընդունում  են  ամեն  օր ժամը 10:00-ից  մինչև 17:00-ն, բացի   շաբաթ  և կիրակի  օրերից: 

 

Դիմուների  ընդունման  վերջի  ժամկետն  է  2013թվականի  փետրվար 1-ը 

 

Մրցույթին մասնակցող ցանկացող  ՀՀ  քաղաքացիները  լրացուցիչ  տեղեկություններ ստանալու, ինչպես  նաև  

պաշտոնի  անձնագրերի և  հարցաշարերին  ծանոթանալու  համար  կարող  են  դիմել  ՀՀ  Արմավիրի մարզի  

Արևիկի  աշխատակազմի, հեռ. 6-91-01  կամ  ՀՀ  Արմավիրի  մարզապետարանի  աշխատակազմի, ՏԻ-ի  և 

ՀԳՄ  հարցերով  վարչության  հասցե  ք. Արմավիր, Աբովյան 71, հեռ. 2-76-49, 2-07-70: 

 

      

 


