ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՔՆԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ 3.2-2/
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
09/08/2019թ.
Տիպ՝ Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ

Հայտատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայքնապետարան,<<Համայնքային
ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝
1.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 1-ԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ /ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 3.2-2/ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ
ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
1-ին կարգի մասնագետը՝
ա/ անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է քարտուղարին, 1-ին կարգի մասնագետի
բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի առաջատար մասնագետներից
մեկը կամ աշխատակազմի 1-ին, 2-րդ կարգի մասնագետները՝քարտուղարի հայեցողությամբ:
Оրենքով նախատեսված դեպքերում 1- ին կարգի մասնագետին փոխարինում է
համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող՝սույն պաշտոնի անձնագրերը
բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը՝Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում:
բ/ Աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և
վերահսկման լիազորություններ չունի: Կատարում է քարտուղարի հանձնարարականները,
պատասխանատվություն է կրում օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջները, և տրված
հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, լիազորությունները
վերազանցելու համար:
գ/ Քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատակազմի
գործառույթներից բխող խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը:

առջև

դրված

դ/ Մասնակցում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյանի օրենքով սահմանված կարգով
վարման աշխատանքներին, նախապատրաստում և աշխատակազմի քարտուղարին է
ներկայացնում առաջարկության զինապարտների վերաբերյալ ցուցակները, ինչպես նաև ըստ
բնակության վայրի հաշվառումից հանվելու, աշխատանքի ընդունվելու և աշխատանքից
ազատվելու վերաբերյալ տվյալները տարածքային զինկոմիսարիատ ներկայացնելու համար:

ե/ Իրիրավասության սահմաններում մասնակցում է զորակոչի, զորահավաքի ու վարժական
հավաքների կազմակերպման աշխատանքներին:
զ/ Աջակցում է քաղաքացիական պաշտպանության մարմինների գործունեությանը:
է/Մասնակցում
է
համայնքի
բնակչության
ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը:

հատկապես

ը/Աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ
աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:

մասնակցում

երիտասարդության
է

աշխատակազմի

թ/1-ին կարգի մասնագետն ունի պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ իրավունքներ ու
պարտականություններ:
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է՝
ա)միջնակարգ կրթություն
բ)սույն պաշտոնի 10-րդ կետի <<բ>> ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված
անհրաժեշտ իմացություն.
գ)համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
դ)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու հայտարարված մրցույթը կկայանա
սեպտեմբերի 9-ին ժամը 12:00-ին, Շահումյանի համայնքապետարանի շենքում:

2019թ-ի

Դիմող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները համայնքապետարանի աշխատակազմ
կամ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարան պետք է ներկայացնեն
հետևյալ փաստաթղթերը.
-դիմում մրցութային
ներկայացնելիս).

հանձնաժողովի

անունով

(ձևը

լրացվում

է

փաստաթղթերը

-տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային
ունակությունների
տիրապետման
տեսանկյունից
ներկայացվող
պահանջների
բավարարումը՝բնօրինակի հետ միասին.
-հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության 2011
թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1801-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված
հիվանդություններից որևէ մեկով.
-հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ
սահմանափակ գործունակ.
-արական սեռի անձինք՝զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային
տեղամասային կցագրման վկայականների պատճենները.
-երկու լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
-անձնագրի պատճեն.
-սոցիալական քարտի պատճեն:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ
տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին
ծանոթանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի
Շահումյանի համայնքապետարան (հասցեն` գ. Շահումյան, Լ.Նավասարդյան փող., թիվ 19/1)
կամ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանրի ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն
(հասցեն՝ք. Արմավիր, Աբովյան-71, հեռ.՝ /237/ 2-07-70, 2-76-49):
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը՝ 10:00-18:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 2019թվականի օգոստոսի 25-ը:

