ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը (այսուհետ`
Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության
հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին
Վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի
գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 22- 33.3-Մ2-1)
Հիմնական գործառույթները՝
1) Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման
նկատմամբ իրավական հսկողություն իրականացնելը.
2) Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման
նկատմաբ իրականացվող իրավական և մասնագիտական հսկողության ամենամյա
աշխատանքային ծրագրերի ուսումնասիրությունը և դրանց հաստատման վերաբերյալ Բաժնի
պետին առաջարկությունների ներկայացումը.
3) Իրավական և մասնագիտական հսկողության ամենամյա աշխատանքային ծրագրերում
չընդգրկված համայնքներում իրականացվող իրավական և մասնագիտական հսկողությանը
գրավոր համաձայնություն տալու վերաբերյալ Բաժնի պետին առաջարկությունների
ներկայացումը.
4) Պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման նկատմամբ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմինների կողմից համայնքներում իրականացվող
մասնագիտական և իրավական հսկողությանը գրավոր համաձայնություն տալու հարցերի
ուսումնասիրությունը և դրանց վերաբերյալ Բաժնի պետին առաջարկությունների ներկայացումը.
5) Իրավական և մասնագիտական հսկողության բնագավառին առնչվող՝ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարություն և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին
ներկայացվող իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստումը, դրանց սահմանված
կարգով համաձայնեցումը իրավասու մարմինների հետ, ինչպես նաև Նախարարության կարծիքին
կամ համաձայնեցմանը ներկայացված համապատասխան իրավական ակտերի մասին
առաջարկություննեի նախապատրաստումը.
6) Մարզպետների ընդունած որոշումների նկատմամբ իրավական հսկողության
իրականացումը և, անհրաժեշտության դեպքում, առաջարկությունների նախապատրաստումն ու
զեկուցումը.
7)
Տեղական ինքնակառավարման մարմնի պահանջով Բաժնին վերապահված
բնագավառներին առնչվող հարցերով խորհրդատվության տրամադրումը.
8)
Բաժնին վերապահված բնագավառներին առնչվող հարցերի հետ կապված
պաշտոնական պարզաբանումների նախագծերի նախապատրաստումը.
9)
Նախարարության պաշտոնական կայքի սպասարկման համար Բաժնի մասով
անհրաժեշտ
տեղեկատվական–վերլուծական
նյութերի
մշակումը
և
տրամադրումը
համապատասխան ստորաբաժանմանը.

10) Բաժնին վերապահված բնագավառներին առնչվող հարցերով քաղաքացիների
դիմումների և բողոքների քննարկումների կազմակերպումը, անհրաժեշտության դեպքում
համայնքներում համապատասխան ուսումնասիրությունների իրականացումը.
11)
Նախարարության
ներգրավմամբ
ձևավորված
միջգերատեսչական
հանձնաժողովների և աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին մասնակցությունը.
Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է`
• Բարձրագույն կրթություն,
• Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,
• Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում`
չորս տարվա աշխատանքային ստաժ
• համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
• Ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը՝ մինչև նշված թափուր պաշտոնը
զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից
զբաղեցնելը:
• Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 16.09.2019թ.
• Աշխատավարձի չափը՝ 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) 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
Վերը նշված պաշտոը կարող են զբաղեցնել՝ տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող
պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները:
Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը 65 տարին է:
Հանրային ծառայության ընդունվելու իրավունք չունի այն անձը, ով՝
1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,
2) դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից,
3) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի
նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականացմանը,
4) դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված
կամ
մարված
չէ,
5) օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն։
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:

