
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի քաղաքապետարանը հայտարարում է մրցույթներ 

աշխատակազմի համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու 

համար 

 

Համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնների առաջին ենթախումբ. 

1. Քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

քարտուղար 

/ծածկագիր  1.1-1/ 

ա. ղեկավարում է Աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը` օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով, համայնքի ղեկավարի որոշումներով, աշխատակազմի կանոնադրությամբ իրեն 

վերապահված լիազորությունների սահմաններում կամ գործառույթների շրջանակում, 

մասնավորապես` 

1) ապահովում է համայնքի ավագանու նիստերի նախապատրաստումը, արձանագրումը, 

նիստին ներկա ավագանու անդամների կողմից արձանագրության վավերացումը. 

2) կազմակերպում և ապահովում է աշխատակազմի աջակցությունն ավագանու անդամների 

կողմից որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը. 

3) ապահովում է աշխատակազմի գործավարության, նամակագրության և արխիվային գործի 

վարումը. 

4) կազմակերպում և ապահովում է համայնքի ղեկավարի որոշումների, կարգադրությունների 

նախագծերի նախապատրաստումը. 

5) ապահովում է ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների և ուղերձների 

հրատարակումը. 

6) կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից քաղաքացիների 

ընդունելությունը, հսկողություն է իրականացնում նրանց առաջարկությունների, դիմումների ու 

բողոքների քննարկման և ընթացքի նկատմամբ. 

7) համայնքի բնակիչներին, հասարակության ներկայացուցիչներին իրազեկում է տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մասին և կազմակերպում վերջիններիս 

մասնակցությամբ միջոցառումներ` սահմանված սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության 

այլ օրենքներով և իրավական ակտերով, ինչպես նաև համայնքում տեղական 

ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության և հանրային բաց լսումների և 

քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգերով. 

8) վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի և ավագանու որոշումների 

կատարման, ինչպես նաև աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահության պահպանման 

նկատմամբ. 

9) ապահովում է ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների առաքումը համապատասխան 

մարզպետարան` յոթնօրյա ժամկետում. 

10) օրենքով, իրավական այլ ակտերով կամ աշխատակազմի կանոնադրությամբ նախատեսված 

իր լիազորությունների սահմաններում կամ գործառույթների շրջանակում նշանակում և 

ազատում է աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման 

միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր. 

11) օրենքով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով և աշխատակազմի կանոնադրությամբ 

սահմանված իր լիազորությունների և գործառույթների սահմաններում արձակում է հրամաններ, 

տալիս պարտադիր կատարման ցուցումներ. 

12) ապահովում է աշխատակազմում համայնքային ծառայության մասին օրենսդրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների 

իրականացումը. 



13) մասնակցում է աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև համայնքային 

ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու 

նախապատրաստման աշխատանքներին. 

14) ապահովում է աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, 

դրանցում փոփոխություններ կատարելու նախագծերի մշակման աշխատանքների 

իրականացումը. 

15) համայնքային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով ապահովում է աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր 

պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների և այդ պաշտոնները զբաղեցնող 

համայնքային ծառայողների ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքների 

իրականացումը. 

16) հաստատում է աշխատակազմի ատեստավորման (այդ թվում` արտահերթ) ենթակա 

համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես 

նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողների 

ցուցակները. 

17) համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում աշխատակազմի ատեստավորման 

(այդ թվում` արտահերթ) ենթակա համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբի, 

ինչպես նաև առաջատար պաշտոնների խմբի առաջին ենթախմբի պաշտոններ զբաղեցնող 

համայնքային ծառայողների ցուցակները. 

18) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական 

ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ծառայողների ծառայողական բնութագրերը. 

19) աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ 

ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային 

ծառայողների ատեստավորման արդյունքում զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու 

դեպքում, ինչպես նաև ատեստավորման արդյունքների գրավոր բողոքի առկայության դեպքում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի 

համապատասխան որոշման հիման վրա օրենքով սահմանված ժամկետում ընդունում է տվյալ 

համայնքային ծառայողին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին որոշում. 

20) օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում աշխատակազմի համայնքային 

ծառայողներին շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ծառայության 2-րդ և 3-

րդ դասի առաջատար ծառայողի ու Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ծառայության 

1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճաններ. 

• իր կողմից համայնքային ծառայության դասային աստիճան շնորհած աշխատակազմի 

համայնքային ծառայողին օրենքով նախատեսված հիմքերով զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու 

հետ միաժամանակ իր վարչական ակտով զրկում է նաև տվյալ դասային աստիճանից. 

• օրենքով նախատեսված դեպքերում սահմանված կարգով և ժամկետներում 

արտամրցութային կարգով նշանակումներ է կատարում աշխատակազմի համայնքային 

ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր 

պաշտոնների խմբի պաշտոններում. 

• համայնքային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով և ժամկետներում իր հայեցողությամբ որոշում է աշխատակազմի 

համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես 

նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի ժամանակավոր թափուր պաշտոնները փոխարինող 

համայնքային ծառայողների կողմից զբաղեցնելու հարցը.  

• օրենքով նախատեսված դեպքերում աշխատակազմի համայնքային ծառայության 

առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների 

խմբի ժամանակավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար համայնքային ծառայության 



կադրերի ռեզերվում գտնվող` տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձի, իսկ 

դրա անհնարինության դեպքում այլ անձի հետ  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով և ժամկետներում կնքում է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր. 

• աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ 

ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

նկատմամբ կիրառում է օրենքով նախատեսված խրախուսանքներ և կարգապահական տույժեր. 

• աշխատակազմի համայնքային ծառայողի 65 տարին լրանալուց առնվազն մեկ ամիս առաջ 

համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկություն այդ համայնքային ծառայողի պաշտոն 

զբաղեցնելը մինչև մեկ տարի ժամկետով շարունակելու թույլտվության մասին.  

21) իրականացնում է օրենքով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով և աշխատակազմի 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ. 

22)    կատարում է համայնքի ղեկավարի հանձնարարականները: 

բ.  Աշխատակազմի քարտուղարը պատասխանատվություն է կրում օրենքների, իրավական այլ 

ակտերի, համայնքի ղեկավարի որոշումների, աշխատակազմի կանոնադրության պահանջները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

Վերը նշված թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

ա/ բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության առնվազն առաջատար պաշտոնների 2-

րդ ենթախմբի պաշտոններում կամ դրանց համապատասխանող` պետական ծառայության 

պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա համայնքային 

ծառայության ստաժ և համայնքային ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային 

աստիճան կամ առնվազն հինգ տարվա հանրային ծառայության ստաժ և համայնքային 

ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճանին համապատասխանող` 

պետական ծառայության դասային աստիճան (կոչում) կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում 

քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա 

աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի 

աշխատանքային գործունեության առնվազն երեք տարվա փորձ կամ գիտական աստիճան և 

առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, իսկ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի 

պաշտոնի դեպքում` առնվազն երեք տարվա մասնագիտական գործունեության փորձ աուդիտի 

ոլորտում. 

 բ/ Սահմանադրության, ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության, <<Տեղական ինքնակառավարման 

մասին>>,  <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Հանրային ծառայության մասին>>, 

<<Իրավական ակտերի մասին>>, «Զինապարտության մասինե  Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և  իր լիազորությունների հետ կապված այլ  

իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր 

իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

գ)  տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 

դ/ համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, 

ե/ տիրապետում է օտար լեզուների /ռուսերեն, անգլերեն/: 

Վերը նշված մրցույթը կկայանա 2018թ. օգոստոսի 17-ին ժամը 10:00-ին իսկ դիմումների 

ընդունման վերջնաժամկետն է 2018թ. օգոստոսի 3-ը: 

 

 

Համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների առաջին ենթախումբ. 

1. Աշխատակազմի 

քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի  պետ 

/ծածկագիր  2.1-4/ 



ա) կազմակերպում է համայնքի սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման, 

հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողությունը,  

բ) կանխարգելում, կասեցնում և վերացնում է ապօրինի հողօգտագործումները.  

գ) ապահովում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունների իրականացումը քաղաքաշիության և 

հողօգտագործման բնագավառում.  

դ) համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում և համապատասխան ընթացք է 

տալիս քաղաքացիների` իրենց սեփական հողամասերում բնակելի տների այլ օժանդակ 

շինությունների կառուցման, վերակառուցման թույլտվությունների վերաբերյալ դիմումներին.  

ե) նախապատրաստում և համայքնի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում շենք-

շինությունների վերակառուցման ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքները, 

շինարարական աշխատանքերի իրականացման թույլտվությունները, նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերը.  

զ) սահմանված կարգով վերահսկողություն է իրականացնում շենքերի և շինությունների 

նպատակային օգտագործման և պահպանման, կառուցապատողներին տրված 

ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների քաղաքաշինական կանոնադրությամբ 

սահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ. 

 է)  կազմակերպում  է  քաղաքի  գլխավոր  հատակագծի  նախագծերի  կազմումը  և փոփոխումը  

համայնքի ղեկավարի  կամ  աշխատակազմի քարտուղարի լիազորությամբ ներկայացնում է 

սահմանված  կարգով  իրավասու  մարմիններին. 

ը) առաջարկություններ  է  ներկայացնում  քաղաքի  բնակավայրերի  սահմանների հողամասերի 

նպատակային և գործառնական նշանակությունների  փոփոխման  վերաբերյալ. 

թ)  եզրակացություն  է  տալիս  հանրապետական  տարածքային  զարգացման  ու  

տարաբնակեցման  նախագծերի  ու  ուրվագծերի  վերաբերյալ. 

ժ) աջակցման նպատակով կազմակերպում է  բնակավայրերի  համալիր  վերակառուցմանը, 

նպաստում  պատմամշակութային  հուշարձանների  պահպանությունը  և  վերականգնումը. 

ժա) համայնքի կողմից կատարվող կապիտալ և ընթացիկ վերանորոգման շինարարական 

աշխատանքներ կատարելու դեպքում իրականացնում է պատվիրատուին վերապահված 

գործառույթներ` աշխատանքների կատարման որակի վերահսկում, աշխատանքների ընդունում 

ժբ)  վերահսկողություն  է  իրականացնում  քաղաքի  տարածքում  շինարարության   և  քանդման  

աշխատանքների  կատարման   օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով  իրականացման  

նկատմամբ: 

ժգ) մշակում  և  համայնքի  ղեկավարի    հաստատմանն     է   ներկայացնում     քաղաքի    ոչ   

հիմնական շինությունների  /տաղավարներ, կրպակներ, ավտոտնակներ, սննդի  ու  

սպասարկման  այլ  օբյեկտներ/  տիպային  նախագծերի  էսքիզները. 

ժդ) քաղաքի  տարածքում  զբաղվում է տեղեկատվական ցուցանակների և գովազդային 

վահանակների տեղադրմամբ վերահսկելով քաղաքի ճարտարապետական տեսքին դրանց  

համապատասխանությանը. 

ժե) կազմակերպում է բաժնի աշխատանքները, իր իրավասության շրջանակներում տալիս է 

հանձնարարականներ բաժնի աշխատակիցներին և վերահսկում է դրանց ժամանակին և 

պատշաճ  որակով կատարումը. 

ժզ)  ստորագրում է իր և բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը. 

ժէ) քարտուղարին ներկայացնում է առաջարկություններ` բաժնի համայնքային ծառայողներին 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ատեստավորելու, 

վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ, ինչպես 

նաև ատեստավորումից  առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է  բաժնի համայնքային 

ծառայողների ծառայողական բնութագրերը. 



ժը) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է 

խորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովում է այդ խորհրդակցությունների, 

հանդիպումների արձանա•րությունների կազմումը 

ժթ)    կատարում է համայնքի ղեկավարի հանձնարարականները: 

Բաժնի պետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է 

այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

 

 

2.  Աշխատակազմի կրթության և մշակույթի բաժնի  պետ 

/ծածկագիր  2.1-11/ 

ա) համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ վերահսկում է համայնքի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-

ների գործունեությունը. 

 բ) համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն.  

գ) համակարգում է համայնքում գտնվող մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ների, մշակույթի տների, 

գրադարանների, կրթական մշակութային այլ հիմնարկների և կազմակերպությունների 

գործունեությունը. 

դ) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ների, մշակույթի տների, 

գրադարանների, կրթական մշակութային այլ հիմնարկների գործունեության բարելավման 

վերաբերյալ համապատասխան վերլուծությունները, եզրակացությունները. 

ե) իրականացնում է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը, ապահովում նրանց 

ընդգրկումն ուսումնական հաստատություն. 

զ) համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ ստեղծում է պայմաններ երիտասարդական 

ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպման, անցկացման համար. 

է) առողջապահական մարմինների հետ համատեղ համայնքում գործող մանկապարտեզներում, 

կրթական և այլ հաստատություններում կազմակերպում է երեխաների առողջապահական, 

կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավման գործը և այդ ուղղությամբ 

առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքի ղեկավարին. 

ը) համայքնի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է կրթական, մշակութային 

հաստատությունների շենքերի շինությունների տեխնիկական վիճակի նկատմամբ մշտական 

հսկողություն և անհրաժեշտության դեպքում դրանց վերանորոգման, կառուցապատման, 

բարեկարգման վերաբերյալ եզրակացություններ և հաղորդագրություններ է ներկայացնում 

վարչական շրջանի ղեկավարին. 

թ) օժանդակում է մանկապարտեզների, ակումբների, մշակույթին տների, գրադարանների 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին. 

ժ) համայքնի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է ստուգում-այցելություններ համայնքի 

ենթակայութան ՀՈԱԿ-ներ, ստուգում և վեահսկում է ՀՈԱԿ-ների ընդհանուր վիճակը և 

երեխաներին տրվող սննդի համապատասխան նորմերը. 

ժա) կազմակերպում է բաժնի աշխատանքները, իր իրավասության շրջանակներում տալիս է 

հանձնարարականներ բաժնի աշխատակիցներին և վերահսկում է դրանց ժամանակին և 

պատշաճ  որակով կատարումը. 

ժբ) քարտուղարին է ներկայացնում բաժնի աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության 

դեպքում, բաժնի լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում առաջարկություններ, 

տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրեր և այլ գրություններ. 

ժգ) անհրաժեշտության դեպքում  համայնքի ղեկավարի և (կամ) քարտուղարի համաձայնությամբ 

և հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ 

միջոցառումներին, այդ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից, կազմակերպություններից 



ստանալով բաժնի առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման հետ կապված 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր. 

ժդ)  ստորագրում է իր և բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը. 

ժե) քարտուղարին ներկայացնում է առաջարկություններ` բաժնի համայնքային ծառայողներին 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ատեստավորելու, 

վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ, ինչպես 

նաև ատեստավորումից  առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է  բաժնի համայնքային 

ծառայողների ծառայողական բնութագրերը. 

ժզ) ուսումնասիրում է նախադպրոցական տարիքի երեխաներին մանկապարտեզ ընդունելու 

վերաբերյալ  դիմումները և կատարում համապատասխան տեղաբաշխում. 

ժէ) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է 

խորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովում է այդ խորհրդակցությունների, 

հանդիպումների արձանագրությունների կազմումը 

ժը)    կատարում է համայնքի ղեկավարի հանձնարարականները:   

Բաժնի պետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է 

այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

Վերը նշված թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

ա/  բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության 

պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում 

քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա 

աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի 

աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, իսկ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի 

պաշտոնի դեպքում` առնվազն երեք տարվա մասնագիտական գործունեության փորձ աուդիտի 

ոլորտում. 

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

ինքնակառավարման մասին>>  ՀՀ օրենքների, <<Տեղեկատվության ազատության մասին>>,  

<<Հանրային ծառայության մասին>>,  <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ 

կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, 

տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, 

գ)  տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 

դ/ համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, 

ե/ տիրապետում է օտար լեզուների /ռուսերեն, անգլերեն/: 

Վերը նշված մրցույթը կկայանա 2018թ. օգոստոսի 17-ին ժամը 11:00-ին իսկ դիմումների 

ընդունման վերջնաժամկետն է 2018թ. օգոստոսի 3-ը: 

 

Համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների երկրորդ ենթախումբ 

1. Աշխատակազմի ինֆորմացիայի, վերլուծության եվ արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի 

մասնագետ 

/ծածկագիր 3.2-11/ 

ա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է տարբեր տեղեկատվական ոլորտների 

միջազգային փորձի և ներդրումային ծրագրերի ուսումնասիրման աշխատանքներին.  

բ) իրականացնում է համակարգչային ցանցի անվտանգության աշխատանքները. 

գ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ցանցային ադմինիստրատորի 

աշխատանքնեը. 



դ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ինտերնտային ցանցով աշխատող 

համակարգերի սպասարկման և օգտագործողների գրանցման աշխատանքները. 

ե) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ապահովում էլոկալ ցանցում համապատասխան 

համակարգերի տեղադրման և սպասարկման աշխատանքները. 

զ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ վարում է ստորագրված համագործակցության 

պայմանագրերի, միջազգային ծրագրերի, ծառայողական գործուղումների հաշվետվությունների, 

տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի արխիվացումը.  

է) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 

ը) ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 

թ) հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների համապատասխան ժամկետներում 

կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է բաժնի պետին.  

ժ) իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և 

բաժնի պետին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև 

առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ 

գրություններ.  

ի) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին.  

Բաժնի առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ։ 

 

 

Նշված թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

 

ա)  առնվազն միջնակարգ կրթություն. 

բ) ՀՀ Սահմանադրության, <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական 

ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, համապատասխան 

ոլորտների օրենսդրությունների, 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: 

Վերը նշված մրցույթը կկայանա 2018թ. օգոստոսի 17-ին ժամը 12:00-ին իսկ դիմումների 

ընդունման վերջնաժամկետն է 2018թ. օգոստոսի 3-ը: 

 

 

 

Համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների երրորդ ենթախումբ 

 

1. Աշխատակազմի ինֆորմացիայի, վերլուծության և արտաքին կապերի բաժնի երկրորդ կարգի 

մասնագետ /ծածկագիր 3.3-5/ 

ա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ստացված և առաքվող փաստաթղթերի 

թարգմանությունը.  

բ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է տարբեր ոլորտների միջազգային փորձի և 

ներդրումային ծրագրերի ուսումնասիրման աշխատանքներին. 



գ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ վարում է ստորագրված համագործակցության 

պայմանագրերի, միջազգային ծրագրերի, ծառայողական գործուղումների հաշվետվությունների, 

տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի արխիվացումը.  

դ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է արտասահմանյան քաղաքների և 

միջազգային կազմակերպությունների հետ համայնքի ղեկավարի և Աշխատակազմի այլ 

պաշտոնատար անձանց կապը և թղթակցության վարումը. 

ե) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնական 

կայքի սպասարկումը 

զ) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 

է) ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 

ը) հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, 

կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է բաժնի պետին. 

թ) իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  նախապատրաստում և 

բաժնի պետին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև 

առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ 

գրություններ. 

ժ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի 

մշակման աշխատանքներին. 

ժա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում 

բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան: 

Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

 

2. Աշխատակազմի կրթության և մշակույթի բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ 

/ծածկագիր 3.3-28/ 

ա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ կազմակերպում է մանկապարտեզների, երաժշտական և 

գեղարվեստի  դպրոցների, ակումբների, մշակույթի տների, գրադարանների, կրթական և 

մշակութային այլ կազմակերպությունների գործունեությունը. 

բ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ օժանդակում է մանկապարտեզների, ակումբների, 

մշակույթի տների, գրադարանների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին. 

գ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ներկա է գտնվում մշակութային, նախադպրոցական, 

կրթական հիմնարկներում կազմակերպվող միջոցառումներին. 

դ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է կրթական, մշակութային 

հաստատությունների շենքերի շինությունների տեխնիկական վիճակի նկատմամբ մշտական 

հսկողություն և անհրաժեշտության դեպքում դրանց վերանորոգման, կառուցապատման, 

բարեկարգման վերաբերյալ եզրակացություններ և հաղորդագրություններ է ներկայացնում 

բաժնի պետին. 

ե) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 

զ) ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 

է) հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, 

կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է բաժնի պետին. 

ը) իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  նախապատրաստում և 

բաժնի պետին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև 



առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ 

գրություններ. 

թ) իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում՝ բաժնի պետի մոտ ընդունելության համար.   

ժ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի 

մշակման աշխատանքներին. 

ժա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում 

բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան: 

Բաժնի առաջին կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

 

3. Աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի երկրորդ կարգի  մասնագետ 

/ծածկագիր 3.3-2/ 

ա) իր լիազորությունների և տրված հանձնարարականների շրջանակում սահմանված կարգին 

համապատասխան ապահովում է վարչական վարույթի և /կամ/ վարչարարության 

իրականացումը. 

բ) Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, որպես լիազոր ներկայացուցիչ հանդես է գալիս բոլոր 

դատական ատյաններում, ինչպես հայցվոր, այնպես էլ որպես պատասխանող. 

գ) համայքնի բնակիչներին տալիս է իրավաբանական խորհրդատվություն. 

դ) նախապատրաստում է հայցադիմումներ, ինչպես նաև համայնքի դեմ ներկայացված հայցերի 

առարկությունների նախագծեր և ներկայացնում բաժնի պետին. 

ե) բաժնի պետի հանձնարարությամբ աջակցում համայքնի բնակչության իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանությանը. 

ե) Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է անձնակազմի կառավարման գծով 

Քաղաքապետի որոշումների, կարգադրությունների և Աշխատակազմի քարտուղարի 

հրամանների նախագծերի նախապատրաստմանը 

զ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ստուգում է աշխատակազմի կողմից ընդունված 

որոշումների, կարգադրությունների և իրավական բնույթի մյուս փաստաթղթերի նախագծերի 

համապատասխանությունը օրենսդրության պահանջներին.  

է) Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է համայնքային ծառայության մասին 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Աշխատակազմի 

համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի, 

ինչպես նաև Աշխատակազմի պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողների 

ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքներին. 

ը) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 

թ) ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 

ժ) հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, 

կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է բաժնի պետին. 

ժա) իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  նախապատրաստում 

և բաժնի պետին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև 

առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ 

գրություններ. 

ժբ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի 

մշակման աշխատանքներին. 



ժգ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում 

բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան: 

Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

 

Նշված թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

 

ա)  առնվազն միջնակարգ կրթություն. 

բ) ՀՀ Սահմանադրության, <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական 

ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, համապատասխան 

ոլորտների օրենսդրությունների, 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: 

Վերը նշված մրցույթը կկայանա 2018թ. օգոստոսի 17-ին ժամը 13:00-ին իսկ դիմումների 

ընդունման վերջնաժամկետն է 2018թ. օգոստոսի 3-ը: 

Նշված թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթները կանցկացվեն 

Էջմիածնի քաղաքապետարանի շենքում /ք. Էջմիածին Մ.Մաշտոցի 0/: 

Դիմող քաղաքացիները Էջմիածնի քաղաքապետարան /ք.Էջմիածին Մ.Մաշտոցի 0/ կամ 

Արմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր/ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 

ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է 

դիմողը). 

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար 

քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 

տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի 

պատճենները. 

գ) 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, որը հանրային ծառայության պաշտոնում 

նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների 

կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը. 

դ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ 

սահմանափակ գործունակ. 

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող 

օտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մասին. 

զ) օրենքի 12 հոդվածի «եե կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք 

ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային 

տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք. 

է) մեկ լուսանկար՝ 3 X 4 սմ չափսի. 

ը) անձնագրի պատճենը: 

թ/ սոցիալական քարտը և քարտի պատճեն: 

Մրցույթին  մասնակցել  կարող  են  18 տարին լրացած ՀՀ  քաղաքացիները  և  ՀՀ–ում  

փախստականի  կարգավիճակ  ունեցող անձիք: 

Քաղաքացիները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում են անձամբ` 

ներկայացնելով անձնագիրը կամ անձը հաստատող փաստաթուղթը: 



Մրցույթներին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի 

պատճեները ետ չեն վերադարձվում: 

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը  9:00 – 18:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝  3-ը  օգոստոսի 2018թ  մինչև ժամը 18:00-ն: 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, 

ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել 

Էջմիածնի քաղաքապետարանի աշխատակազմ /ք. Էջմիածին Մ.Մաշտոցի 0 հեռ. 0231-53663-650/ 

կամ Արմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր/: 
 


