ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը (այսուհետ`
Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության
հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին
Իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝ 22- 34.3-Մ6-2)
Հիմնական գործառույթները՝
1. Մասնակցում է օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման
աշխատանքներին,
ներկայացնում
է
առաջարկություններ
Նախարարության
իրավասությանը
վերապահված
բնագավառներում
իրավական
ակտերի
կատարելագործման վերաբերյալ.
2. մասնակցում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Նախարարի, գլխավոր
քարտուղարի հաստատմանը ներկայացվող հրամանների և այլ իրավական ակտերի
նախագծերում իրավական նորմերի պահանջների պահպանման աշխատանքներին, իսկ
իրավաբանական Վարչության կողմից մշակված իրավական ակտերով` մինչև
հաստատման ներկայացնելը մասնակցում է նաև դրանց համապատասխան
ստորաբաժանման հետ համաձայնեցմանը.
3. մասնակցում է Նախարարության իրավասությանը վերապահված բնագավառներում
օրենսդրական դաշտի կատարելագործման և բարեփոխման աշխատանքներին.
4. մասնակցում է Նախարարության իրավական ակտերի նախագծերի պատրաստաման,
քննարկման և իրավաստեղծ մարմիններին ներկայացնելու աշխատանքներին.
5. մասնակցում է Նախարարության համակարգի ընկերությունների կանոնադրությունների և
կանոնակարգերի մշակման աշխատանքներին.
6. Մասնակցում է Նախարարություն ներկայացված դիմումներով, բողոքներով, կամ
Նախարարության նախաձեռնությամբ հարուցված վարչական վարույթի աշխատանքների
քննարկմանը.
7. Մասնակցում
է
իրականացված
ուսումնասիրության
արդյունքում
իրավական
եզրակացությունների
տրամադրաման
աշխատանքներին`
նախարարության
կառուցվածքային ստորաբաժանումների, Նախարարության համակարգի առևտրային
կազմակերպությունների, ինչպես նաև ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից
իրավական ակտերի պահանջների կիրառման կամ կատարման մասով, դրանց հիման վրա
կազմված այլ փաստաթղթերի օրինականության և իրավական ակտերի պահանջներին
համապատասխանության մասով.
8. իրականացնում է Նախարարին կից գործող հասարակական խորհրդի կազմակերպչականտեխնիկական և բնականոն գործունեության աշխատանքներ.
9. համագործակցում
է
պետական,
տարածքային
կառավարման
և
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
իրավական
ապահովում
իրականացնող
ստորաբաժանումների հետ՝ վերջիններիս տրամադրելով խորհրդատվություն և
մեթոդական օգնություն.

10. մասնակցում է Նախարարության իրավասությանը վերապահված բնագավառներում
կնքվող միջազգային համաձայնագրերի և պայմանագրերի նախագծերի մշակման
աշխատանքներին:
Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է`
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Ուղղություն
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Ոլորտ
Ենթաոլորտ
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Մասնագիտություն

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Իրավունք
Իրավունք
Միջոլորտային
մասնագիտություններ
Իրավագիտություն
Դատական
փորձաքննություն

• Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,
• Աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում,
• Ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը՝ մինչև նշված թափուր պաշտոնը
զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից
զբաղեցնելը:
• Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 03.09.2019թ.
• Աշխատավարձի չափը՝ 111115 (մեկ հարյուր տասնմեկ հազար մեկ հարյուր տասնհինգ) ՀՀ դրամ:
• Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, հեռ.
010-511-355, էլ. փոստ՝ n.kirakosyan@mta.gov.am
• Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի
ուսումնասիրություն
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
• դիմում Նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով
• տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային
ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը
հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/ պատճեները բնօրինակների հետ
միասին,
• արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր
զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ
համապատասխան տեղեկանք,
• մեկ լուսանկար 3+4 սմ չափսի,

• անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ: Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն
օր` ժամը 9.30-ից մինչև 12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

