
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթներ աշխատակազմի համայնքային 

ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 

 

Համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների երրորդ ենթախումբ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 

/ծածկագիր 3.3-15/ 

 

Բաժնի 2-րդ կարգի մասնագետի իրավունքները և պարտականությունները. 

ա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ կազմակերպում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

ֆիզիակական և իրավաբանական անձանց օրենքով սահմանված թույլտվություն պահանջող գործունեությունների 

իրականացման համար համապատասխան թույլտվությունների տրամադրման հետ կապված աշխատանքները  

բ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ապահովում է օրենքով սահմանված և ավագանու կողմից տրամադրված 

արտոնությունների կիրառումը.  

գ) նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում հարկային պարտավորությունները թերակատարած 

հարկատուների նկատմամբ` օրենքով նախատեսված հարկադիր գանձման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու 

հիմնավորումները. 

դ) իրականացնում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման 

օբյեկտ համարվող գույքի և հողի համար սահմանված գույքահարկի և հողի հարկի  գանձումը և գույքահարկ ու հողի 

հարկ վճարողների հաշվառումը, ինչպես նաև սպասարկումը. 

ե) բաժնի պետի հանձնարարությամբ միջոցներ է ձեռնարկում եկամուտների ժամանակին հավաքագրումն 

ապահովելու ուղղությամբ. 

զ) ժամկետանց պարտավորություններ ունեցող պարտապաններին գրավոր նախապահանջներ և ծանուցումներ է 

ուղարկում. 

է) ապահովում է եկամուտների, դրանց վերաբերյալ տվյալների մուտքագրումը համակարգիչ. 

ը) կատարում է եկամուտների, դրանց գծով տույժ-տուգանքների հաշվարկներ. 

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

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. 

ժա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին. 

ժբ) 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 պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն. 

բ) ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ քաղաքացիական, Հարկային օրենսգրքերի, <<Գույքահարկի մասին>>, <<Հողի հարկի 

մասին>>, ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, 

<<Բյուջետային համակարգի մասին>>, <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>,<<Վարչարարության հիմունքների 

և վարչական վարույթի մասին>>, <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Հանրային ծառայության մասին>>,  

<<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի 

կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես 

նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

գ)  Բյուջետային համակարգի ոլորտում անհրաժեշտ գիտելիքների և տեղեկատվությունների տիրապետում. 

դ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն. 

 

 

Վերը նշված մրցույթը կկայանա 2019թ. նոյեմբերի 1-ին ժամը 11:00-ին, իսկ դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն 

է 2019թ. հոկտեմբերի 17-ը: 

 



 

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթները կանցկացվեն Էջմիածնի 

համայնքապետարանի շենքում /ք. Էջմիածին Մ.Մաշտոցի 0/: 

Դիմող քաղաքացիները Էջմիածնի համայնքապետարան /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 «ե» 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՝  2019թ. հոկտեմբերի 17-ը մինչև ժամը 18:00-ն: 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի 

անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Էջմիածնի համայնքապետարանի 

աշխատակազմ /ք. Էջմիածին Մ.Մաշտոցի 0 հեռ. 0231-53663-650/ կամ Արմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթներ աշխատակազմի համայնքային 

ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

 

Համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների երրորդ ենթախումբ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 

/ծածկագիր 3.3-30/ 

 

Բաժնի 2-րդ կարգի մասնագետի իրավունքները և պարտականությունները. 

ա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ապահովում է օրենքով սահմանված և ավագանու կողմից տրամադրված 

արտոնությունների կիրառումը.  

բ) նախապատրաստում և համապատասխան ծառայություններին է ներկայացնում հարկային 

պարտավորությունները թերակատարած հարկատուների նկատմամբ` օրենքով նախատեսված հարկադիր գանձման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու հիմնավորումները. 

գ) իրականացնում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հարկման 

օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի և փոխադրամիջոցների համար սահմանված անշարժ գույքի հարկի և 

փոխադրամիջոցների հարկի  գանձումը և դրանց վճարողների հաշվառումը, ինչպես նաև սպասարկումը. 

դ) կազմակերպում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող ֆիզիակական և իրավաբանական անձանց 

օրենքով սահմանված թույլտվություն պահանջող գործունեությունների իրականացման համար համապատասխան 

թույլտվությունների տրամադրման հետ կապված աշխատանքները 

ե) բաժնի պետի հանձնարարությամբ միջոցներ է ձեռնարկում եկամուտների ժամանակին հավաքագրումն 

ապահովելու ուղղությամբ. 

զ) ժամկետանց պարտավորություններ ունեցող պարտապաններին գրավոր նախապահանջներ և ծանուցումներ է 

ուղարկում. 

է) ապահովում է եկամուտների, դրանց վերաբերյալ տվյալների մուտքագրումը համակարգիչ. 

ը) կատարում է եկամուտների, դրանց գծով տույժ-տուգանքների հաշվարկներ. 

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

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. 

ժա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին. 

ժբ) 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 պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն. 

բ) ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ քաղաքացիական, Հարկային օրենսգրքերի, <<Գույքահարկի մասին>>, <<Հողի հարկի 

մասին>>, ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, 

<<Բյուջետային համակարգի մասին>>, <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>,<<Վարչարարության հիմունքների 

և վարչական վարույթի մասին>>, <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Հանրային ծառայության մասին>>,  

<<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի 

կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես 

նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

գ)  Բյուջետային համակարգի ոլորտում անհրաժեշտ գիտելիքների և տեղեկատվությունների տիրապետում. 

դ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն. 

 

Վերը նշված մրցույթը կկայանա 2019թ. նոյեմբերի 1-ին ժամը 11:00-ին, իսկ դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն 

է 2019թ. հոկտեմբերի 17-ը: 

 

 



 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթները կանցկացվեն Էջմիածնի 

համայնքապետարանի շենքում /ք. Էջմիածին Մ.Մաշտոցի 0/: 

Դիմող քաղաքացիները Էջմիածնի համայնքապետարան /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 «ե» 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՝  2019թ. հոկտեմբերի 17-ը մինչև ժամը 18:00-ն: 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի 

անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Էջմիածնի համայնքապետարանի 

աշխատակազմ /ք. Էջմիածին Մ.Մաշտոցի 0 հեռ. 0231-53663-650/ կամ Արմավիրի մարզպետարան /ք.Արմավիր/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


