ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը (այսուհետ`
Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության
հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին
ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության
ֆինանսական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 22- 34.2-Ղ4-1)
Հիմնական գործառույթները՝
1) Կազմակերպում է Նախարարության և համակարգի կազմակերպությունների
միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և բյուջետային հայտերի կազմումը (ստացում),
ներկայացումը.
2) կազմակերպում է Նախարարության պահպանման ծախսերի գծով նախատեսված
բյուջետային գործընթացը և անհրաժեշտության դեպքում` առաջարկությունների
ներկայացումը ֆինանսական միջոցների վերաբաշխման վերաբերյալ.
3) կազմակերպում է Նախարարության և համակարգի կազմակերպությունների
եռամսյակային և տարեկան ֆինանսաբյուջետային գործընթացների վերաբերյալ
համապատասխան հաշվետվությունների և տեղեկատվությունների պարբերաբար կազմումը
և ներկայացումը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն.
4) կազմակերպում է Նախարարության և համակարգի հիմնարկների ու
կազմակերպությունների եռամսյակային և տարեկան ֆինանսական գործունեությանը
վերաբերվող հաշվետվությունների ստուգումը, ամփոփումը և վերլուծությունը.
5) կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված
վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի համաֆինանսավորման մասով հաշվառումը,
ներկայացված ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա հավաստագրերի
պատրաստումը, միջազգային պայմանագրերի, անվանացանկերի, պլանների ներմուծման,
ֆինանսավորման հայտերի մուտքագրման աշխատանքները գանձապետական համակարգի
միջոցով.
6) կազմակերպում է Նախարարության և նրա ենթակայության տակ գտնվող պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների և «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի աշխատողների սոցիալական
փաթեթից օգտվելու համար հատկացումների տրամադրման և հաշվառման աշխատանքները.
7) կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից Նախարարության
պահպանման ծախսերի ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների նպատակային
օգտագործումը և խնայողաբար ծախսման նկատմամբ հսկողությունը.
8) Կազմակերպում է ֆինանսական բնույթի իրավական ակտերի նախագծերի, Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության, այլ նախարարությունների և մարմինների կողմից

ներկայացված օրենքների, կառավարության որոշումների և այլ իրավական ակտերի
ուսումնասիրությունը և քննարկումը.
9) կազմակերպում է Նախարարության ենթակայության տակ գտնվող պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսագիտական գործունեությանը
վերաբերող տարեկան ծրագրային ցուցանիշների և գործունեության մասին եռամսյակային
հաշվետվությունների ստուգումը, ամփոփումը, դրանց վերաբերյալ եզրակացությունների,
առաջարկությունների ներկայացումը համապատասխան մարմիններ:
Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է`
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Ուղղություն
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Ենթաոլորտ

Տնտեսագիտություն

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Կառավար Հաշվապահ
ում և
ություն և
վարչարա հարկային
րություն
գործ
 Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,

Ֆինանսն
եր

 Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող
աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:
 Համակարգչային գիտելիքների իմացություն՝ Microsoft «Word», «Excell», Google ծրագրեր
 Ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը՝ մինչև նշված թափուր
պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված
մասնակցի կողմից զբաղեցնելը:
 Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 01.10.2019թ.
 Աշխատավարձի չափը՝ 256623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր
քսաներեք) 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 Գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումը լրացվում է փաստաթղթերը
ներկայացնելիս)
 տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և
աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող
պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի
/ների/ պատճեները բնօրինակների հետ միասին, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս
բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան
մարմնից/ներից) 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:

