
Հայտարարություն 

  ՀՀ  Արմավիրի  մարզի  Ակնալճի  գյուղական համայնքի  ղեկավարը  հայտարարում  է  մրցույթ  գյուղապետարանի  

աշխատակազմի  համայնքային  ծառայության  հետևյալ  թափուր  պաշտոնը  զբաղեցնելու  համար. 

Արմավիրի մարզի  Ակնալճի  գյուղապետարանի  աշխատակազմի  առաջատար  մասնագետ /  ծածկագիր`  3.1-3/ : 

Առաջատար  մասնագետը  աշխատակազմի  քարտուղարի  հանձնարարությամբ `  

    -  Çñ  ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ,  Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ  ¨  ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ 

ù³ñïáõÕ³ñÇÝ  ¿   Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ    Çñ  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  Íñ³·ñ»ñÁ,  ÇÝãå»ë  Ý³¨  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,  

ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ,  ½»Ïáõó³·ñ»ñ   ¨  ³ÛÉ  ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ.  

     -/Ù³ëÝ³ÏóáõÙ  ¿  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ  µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ  ù³Õ³ù³ßÇ³Ý³Ï³Ý  ·ÉË³íáñ Ñ³ï³Ï³·ÍÇ  Ï³½ÙÙ³Ý 

³Ë³ï³ÝùÝ»ñÇÝ 

     - Ù³ëÝ³ÏóáõÙ  ¿  Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý   Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý  Ï³½ÙÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ 

     - Ù³ëÝ³ÏóáõÙ  ¿ համայնքում  ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí   ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  /ù³Ý¹Ù³Ý/  ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ  ï³Éáõ  ¨  

ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ³í³ñï³Ï³Ý  ³Ïï»ñÇ  Ó¨³Ïերպման  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ 

     - Ù³ëÝ³ÏóáõÙ  ¿  ÇÝùÝ³Ï³Ù ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  Ï³ÝËÙ³Ý  ¨  Ï³ë»óÙ³Ý , ¹ñ³Ýó  Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ  í»ñ³óÙ³Ý  

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ 

      -  Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ  ¿  ëáõÛÝ  å³ßïáÝÇ  ³ÝÓÝ³·ñáí  ë³ÑÙ³Ýí³Í  ³ÛÉ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

      ²é³ç³ï³ñ  Ù³ëÝ³·»ïÝ  áõÝÇ  ûñ»Ýùáí, Çñ³í³Ï³Ý  ³ÛÉ ³Ïï»ñáí   Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ  Çñ³íáõÝùÝ»ñ  ¨ ÏñáõÙ  ¿ 

³Û¹  ³Ïï»ñáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í  ³ÛÉ  å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Նշված  թափուր  պաշտոնը  զբաղեցնելու  համար  պահանջվում  է` 

- միջնակարգ  կրթություն 

-իր  լիազորությունների  հետ  կապված  իրավական  ակտերի  անհրաժեշտ  իմացություն, ինչպես  նաև  տրամաբանելու, 

տարբեր  իրավիճակներում կողմնորոշվելու  ունակություն, 

- áõÝÇ  Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí  ¨  Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  ³ÛÉ  ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 

Դիմող  ՀՀ  քաղաքացիները  աշխատակազմ  կամ  Արմավիրի  մարզպետարան  պետք  է  ներկայացնեն  հետևյալ  

փաստաթղթերը` 

-դիմում  մրցույթային  հանձնաժողովին / ձևը  լրացվում  է  փաստաթղթերը  ներկայացնելիս/ 

-տվյալ  պաշտոնը  զբաղեցնելու  համար  մասնագիտական  գիտելիքների  և  աշխատանքային  ունակությունների  

տիրապետման  համար  ներկայացվող  պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի, վկայականի,  

աշխատանքային  գրքույկի  պատճենները  բնօրինակի  հետ  միասին 

-արական  սեռի  անձիք  զինվորական  գրքույկի կամ  դրան փոխարինող  վկայականի  պատճենը  իսկականի  հետ  

միասին 

-մեկ  լուսանկար  3x4 չափի 

-անձնագրի  պատճենը 

Մրցույթին  մասնակցել  ցանկացող  ՀՀ  քաղաքացիները լրացուցիչ  տեղեկություններ  ստանալու, ինչպես  նաև  պաշտոնի  

անձնագրին  և հարցաշաշրերին  ծանոթանալու  համար  կարող  են  դիմել ՀՀ  Արմավիրի մարզի  Ակնալճի  

գյուղապետարան / գ.Ակնալիճ  Շահումյան  2/  կամ  ՀՀ  Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ  և ՀԳՄ 

հարցերով  վարչություն/ հասցեն` ք.Արմավիր, Աբովյան  71, հեռ.0237-2-07-70/: 

Փաստաթղթերի  ներկայացման  վերջնաժամկետը    2015թվականի մայիսի   25-ն  է:  նշված  թափուր  պաշտոնը  

զբաղեցնելու  համար  հայտարարված  մրցույթը  կկայանա  2015 թվականի  հունիսի 22-ին   ժամը  1200-ին  Ակնալճի  

գյուղապետարանի  շենքում 

 


