ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը
(այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարությունում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը
զբաղեցնելու մասին
Տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի
ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 22- 33.1-Մ3-4)
Հիմնական գործառույթները՝
1) Իրականացնում է Համայնքային ծառայության բնագավառում օրենսդրական,
ենթաօրենսդրական և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ.
2) Մասնակցում է Համայնքային ծառայության բնագավառում տիրող իրավիճակի
մշտադիտարկման իրականացման ապահովում․
3) Նախարարության պաշտոնական կայքի սպասարկման համար անհրաժեշտ
տեղեկատվական – վերլուծական նյութերի մշակումը և տրամադրումը համապատասխան
ստորաբաժանմանը.
4) Իրականացնում է Բաժնին վերապահված բնագավառներին առնչվող հարցերով
քաղաքացիների դիմումների և բողոքների քննարկումների կազմակերպումը և քննարկման
արդյունքների տրամադրումը դիմողներին.
5) Իրականացնում է համայնքային ծառայողների վերապատրաստման գործընթացի
դիտարկումը և վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների վերաբերյալ ստացված
տեղեկությունների ամփոփումը.
6) Խորհրդատվություն է իրականացնում տեղական ինքնակառավարման մարմնի
պահանջով համայնքային ծառայության հարցերով.
7) Իրականացնում է
(Երևանի քաղաքապետարանի) Շիրակի, ՀՀ Վայոց ձորի
համայնքային ծառայողների կադրերի ռեզերվի վարումը.
8) Իրականացնում է
(Երևանի քաղաքապետարանի) Շիրակի, ՀՀ Վայոց ձորի
համայնքային ծառայողների գրանցամատյանի վարումը.
9) Մասնակցում է համայնքային ծառայողների նկատմամբ ծառայողական քննության
վարման աշխատանքներին.
10) Մասնակցում է համայնքային ծառայության պետական քաղաքականության
մշակմանը, ներդրմանն ու հետագա կատարելագործմանն ուղղված աշխատանքներին.
11) Մասնակցում է համայնքապետարանների աշխատակազմերի կադրային գործի
վարման մեթոդական ղեկավարման և վերահսկման աշխատանքներին.
12) իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ
փաստաթղթերի նախապատրաստման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև դրանց
վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակում.
13) Մասնակցում է համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
անցկացված մրցույթի և համայնքային ծառայողների ատեստավորման արդյունքների դեմ
բերված բողոքների քննարկման աշխատանքներին.

14)
Հանձնաժողովի
անդամի
կարգավիճակով
մասնակցում
է
Երևանի
քաղաքապետարանի աշխատակազմի մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների
աշխատանքներին.
15) Մասնակցում է Համայնքային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության պահանջներին հակասող գործողության և (կամ) անգործության բողոքարկումը
դատարան
ապահովելու
նպատակով
առաջարկությունների
նախապատրաստման
աշխատանքները.
Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է`
 բարձրագույն կրթություն,
 Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,
 Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում՝
երեք 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` 01.10.2019թ.
 Աշխատավարձի չափը՝ 175932 (մեկ հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր
երեսուներկու) 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 (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:

