
 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտ համայնքի գյուղապետարանի աշխատակազմի առաջին  կարգի 

մասնագետի /ծածկագիր3.2-1/համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

մրցույթ անցկացնելու մասին 

 Տիպ` Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ 

 Հայտատու` Դաշտ համայնքի ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ « Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդված 

ԴԱՇՏ    ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԸ    ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ   Է   ՄՐՑՈՒՅԹ`   ԴԱՇՏ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ 

ՊԱՇՏՈՆԸ   ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ 

 Դաշտ համայնքի գյուղապետարանի աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ /ծածկագիր 3.2-1/: 

Նշված պաշտոնը զբաղեցնող համայնքային ծառայողն իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով 

սահմանված հետևյալ հիմնական գործառույթները`  

ա) կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.  

բ) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է դրամական միջոցների 

մուտքագրման, դուրս գրման գործառույթներ  

գ) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

գույքահարկի, հողի հարկի, տեղական տուրքերի և վարձակալական հողերի վարձավճարների 

մուտքագրման գործառույթներ: 

Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետն իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով 

սահմանված այլ լիազորություններ:  

Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված 

այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:  

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային 

ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջներն են` 

 ա/ առնվազն միջնակարգ կրթություն` առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի.  

բ/ ՀՀ Սահմանադրության,<<Համայնքային ծառայության մասին>>,<<Տեղական ինքնակառավարման 

մասին>>, «Գույքահարկի մասին», «Հողի հարկի մասին», «Տեղական տուրքերի մասին», 

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի 

կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ 

իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

գ/ անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում. 

 դ/ համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`  

1. գրավոր դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով,  

2. մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/ 

պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,  

3. հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1801-ն որոշմամբ հաստատված ցանկում 

ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,  

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

սահմանափակ գործունակ,  

5. Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերն իրենց ցանկությամբ Դաշտ 

համայնքի գյուղապետարանի աշխատակազմ կամ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ 

և ՀԳՄՀ վարչություն են հանձնում անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:  

 

 

 



 

Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ 

արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 

զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակները, ամեն օր ժամը 10˚˚-ից  16˚˚ ,  

բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: 

6. մեկ լուսանկար / 3x4 չափսի/,  

7. անձնագրի պատճենը:  

Մրցույթը կկայանա 2016 թվականի փետրվարի  24 -ին ժամը 12˚˚ -ին, ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտ 

համայնքի գյուղապետարանում: 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2016 թվականի փետրվարի  1 -ը: 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները փաստաթղթեր հանձնելու, լրացուցիչ 

տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու 

համար կարող են դիմել Դաշտ  համայնքի գյուղապետարանի աշխատակազմ ( հասցե` ՀՀ Արմավիրի 

մարզ գ.Դաշտ,Մ.Մաշտոցի փողոց՝ 34, հեռ 094 404 402,095 404 402 կամ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի 

աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն` ք.Արմավիր, Աբովյան 71, հեռ 0237-2-07- 70): 

Էլ. փոստ` dasht.armavir@mta.gov.am 
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