
Մրցույթ՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի  համայնքապետարանի աշխատակազմի 

ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի առաջատար մասնագետի /ծածկագիր` 3.1-3/ համայնքային 

ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

Հայտատու` Վարդանաշենի  համայնքապետարան  

ՙՀամայնքային ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված 
 

Բաժնի առաջատար մասնագետը`  

ա/ ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն 

բ/ «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», 

«Իրավական ակտերի մասին», Հայաստանի Հանրապետության օրենքների աշխատակազմի 

կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապած իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ 

իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 

ունակություն. 

գ/ տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 

դ/ ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 

ունակություն. 

 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1. Առաջատար մասնագետը` 

ա) կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները ժամանակին և 

պատշաճ որակով. 

բ)  հետևում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականների համապատասխան 

ժամկետներում կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է 

աշխատակազմի քարտուղարին. 

գ)  Աշխատակազմի քարտուղարին ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, 

անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում իրականացնում է 

աշխատակազմի քարտուղարի մոտ ընդունելության համար քաղաքացիների 

հերթագրումը. 

դ) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմի 

առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, 

առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և 

արխիվացման աշխատանքները. 

ե) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատակազմի 

աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին. 

զ) Աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ, օրենքով սահմանված կարգով 

իրականացնում է հողի հարկի և գույքահարկի հավաքումը  /գանձումը/ :  

է)  աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ  իրականացնում է տեղական 

տուրքերի և վճարների,  համայնքի վարչական սահմաններում գտվող  համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող, գույքի  վարձավճարի գանձման աշխատանքները: 

ը) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 

Առաջատար մասնագետն ունի Օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 



      Աշխատակազմի առաջատար մասնագետն  ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով 

նախատեսված         այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ 

պարտականություններ: 

 

 

Մրցույթը կանցկացվի 19.12.2018թ.` ժամը 12.00ին, ՀՀ Արմավիրի  մարզի Վարդանաշենի  

համայնքապետարանում / գ. Վարդանաշեն 1-ին փողոց 26 շենք/: 

 

ԴԻՄՈՂ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ 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 մաuնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 

տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաuտող փաuտաթղթերի 

պատճենները. 

գ) հայտարարություն այն մաuին, որ ինքը չի տառապում Հայաuտանի Հանրապետության 

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

ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում 

նշանակվելու դեպքում կարող է խոչնդոտել ծառայողական պարտականությունների 

կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը. 

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

uահմանափակ գործունակ. 

ե) հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող 

oտար լեզվին (լեզուներին) տիրապետելու մաuին. 

զ) oրենքի 12 հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական uեռի անձինք 

ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային 

տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատաuխան տեղեկանք. 

է) մեկ լուuանկար` 3X4 uմ չափuի. 

ը) անձնագրի պատճենը: 

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով 

անձնագիր: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.00-ից մինչև 18.00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, ՀՀ 

Արմավիրի մարզի  Վարդանաշենի  համայնքապետարանում / գ.Վարդանաշեն, 1-ին փողոց 26 շենք /և 

ՀՀ Արմավիրի  մարզ, ք.Արմավիրի, մարզպետարանում / Աբովյան  71/ : 

Մրցույթների անցկացման վայրի, օրվա և ժամի հնարավոր փոփոխությունների մասին կհայտնվի 

լրացուցիչ` մրցույթից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ: 

 

 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆ Է` 06.12.2018թ. 



 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես 

նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Արմավիրի 

մարզի Վարդանաշենի համայնքապետարանի աշխատակազմ/ գ.Վարդանաշեն.1-ին փողոց 26շենք  

հեռ. 077070010/ և ք. Արմավիր , մարզպետարան: 

Հասցե` ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Վարդանաշեն, 1-ին փողց. 26 շենք 

Հեռ..` 077.07.00.10 

Էլ. փոստ` vardanashen.armavir@mta.gov.am 
Վեբ կայք`www.vardanashen.am 
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