Տիպ` Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարան
<<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է
ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
1. Զարթոնքի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար (ծածկագիր
1.2-1)։
Քարտուղարը՝
օրենքով, այլ իրավական ակտերով, համայնքի ղեկավարի որոշումներով, աշխատակազմի
կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է
աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների,
այլ իրավական ակտերի, համայնքի ղեկավարի որոշումների, կանոնադրության
պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար.
կազմակերպում է աշխատակազմի գործավարությունը, նամակագրությունը, արխիվային
գործը և աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները.
իրականացնում է համայնքի ավագանու նիստերի նախապատրաստումը, արձանագրումը և
ապահովում է նիստին ներկա ավագանու անդամների կողմից արձանագրության
վավերացումը.
կազմակերպում և ապահովում է աշխատակազմի աջակցությունն ավագանու անդամների
կողմից համայնքի ավագանու որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը.
կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի որոշումների, կարգադրությունների, նախագծերի
նախապատրաստումը.
կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների կողմից քաղաքացիների
ընդունելությունն ու հսկողություն է իրականացնում նրանց առաջարկությունների,
դիմումների և բողոքների քննարկման ու ընթացքի նկատմամբ.
վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի և ավագանու որոշումների
կատարման, ինչպես նաև աշխատակազմի աշխատանքային, կարգապահական ներքին
կանոնների պահպանման նկատմամբ.
համայնքային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով ապահովում է աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր
պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների և այդ պաշտոնները զբաղեցնող
համայնքային ծառայողների ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքների
իրականացումը.
մասնակցում է խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի նիստերին,
կազմակերպում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին վերապահված
գործառույթների իրականացումը.
իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Աշխատակազմի քարտուղարն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ
իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ։
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`
ա) բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության առնվազն առաջատար
պաշտոնների 2-րդ ենթախմբի պաշտոններում կամ դրանց համապատասխանող`
պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն
հինգ տարվա համայնքային ծառայության ստաժ և համայնքային ծառայության 2-րդ դասի
առաջատար ծառայողի դասային աստիճան կամ առնվազն հինգ տարվա հանրային
ծառայության ստաժ և համայնքային ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի
դասային աստիճանին համապատասխանող` պետական ծառայության դասային աստիճան
(կոչում) կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ
քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ
վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային
գործունեության առնվազն երեք տարվա փորձ կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք
տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:
բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության
Աշխատանքային օրենսգրքի, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական
ինքնակառավարման
մասին»,
«Նորմատիվ
իրավական
ակտերի
մասին»,
«Զինապարտության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու
կարգի մասին», «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,
աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական
ակտերի
անհրաժեշտ
իմացություն,
ինչպես
նաև
տրամաբանելու,
տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
գ) համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
1. Մրցույթը կկայանա 2020 թվ-ի հոկտեմբերի 14-ին ժամը 11-00 –ին, Զարթոնք
համայնքապետարանի շենքում
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 29.09.2020 թ. Ժամը 18:00

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմող ՀՀ քաղաքացիները
ՀՀ Արմավիրի մարզի
Զարթոնքի համայնքապետարան և ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան պետք է ներկայացնեն
հետևյալ փաստաթղթերը.
ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով),
բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու
համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների
տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի`
դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության
դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից)
պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,

գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված
ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ
կամ սահմանափակ գործունակ,
ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ
հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք
ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային
տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի),
է) անձնագրի պատճենը:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ
ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար
կարող են դիմել ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարան/գ. Զարթոնք, 1-ին
փողոց, 28 շենք, հեռ.093670220 կամ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ
և ՀԳՄ հարցերով վարչություն /հասցե ՝ ք. Արմավիր, Խ. Աբովյան 71, հեռ 0237 2 07 70, 0237
2 76 49/:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը 10.00-ից 18.00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի
օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2020 թվականի սեպտեմբերի 29 - ը:
Հեռ.՝ 093670220
Էլ. փոստ՝ zartonq.armavir@mta.gov.am
Հասցե՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Զարթոնք, 1-ին փողոց, 28 շենք

2. ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարանի աշխատակազմի
առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-1/
Առաջատար մասնագետը՝
ա)կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները ժամանակին և պատշաճ որակով.
բ)իր լիազորությունների սահմաններում անհրաժեշտության դեպքում նախապատրաստում
և քարտուղարին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև
առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և
այլ գրություններ.

գ)աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմում է համայնքի բյուջեի
նախագիծը.
դ)աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է հաշվապահական
հաշվառման վարման, վճարման, փաստաթղթերի կազմման, ներկայացման
աշխատանքները.
ե)աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է համայնքի բյուջեի
միջոցների նպատակային օգտագործումը:
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ՝
ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն.
բ) ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի,
<<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>,
<<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>>,
<<Գնումների մասին>>, <<Եկամտային հարկի մասին>>, <<Բյուջետային համակարգի
մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության
և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
գ ) անհրաժեշտ տեղեկատվությանը տիրապետելու ունակություն.
դ) համակարգչով և այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
1. Մրցույթը կկայանա 2020 թվ-ի հոկտեմբերի 14-ին ժամը 12-30 –ին, Զարթոնք
համայնքապետարանի շենքում
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 29.09.2020 թ.
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմող ՀՀ քաղաքացիները
ՀՀ Արմավիրի մարզի
Զարթոնքի համայնքապետարան և ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան պետք է ներկայացնեն
հետևյալ փաստաթղթերը.
ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով),
բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու
համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների
տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի`
դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության
դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից)
պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված
ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ
կամ սահմանափակ գործունակ,
ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ
հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք

ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային
տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի),
է) անձնագրի պատճենը:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ
ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար
կարող են դիմել ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարան/գ. Զարթոնք, 1-ին
փողոց, 28 շենք, հեռ.093670220 կամ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ
և ՀԳՄ հարցերով վարչություն /հասցե ՝ ք. Արմավիր, Խ. Աբովյան 71, հեռ 0237 2 07 70, 0237
2 76 49/:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը 10.00-ից 18.00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի
օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2020 թվականի սեպտեմբերի 29 - ը:
Հեռ.՝ 093670220
Էլ. փոստ՝ zartonq.armavir@mta.gov.am
Հասցե՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Զարթոնք, 1-ին փողոց, 28 շենք

3.

ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարանի աշխատակազմի
առաջին կարգի մասնագետ (Ծածկագիր 3.2-1)

ա) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է զորակոչի,
զորահավաքների, ուսումնավարժական հավաքների իրականացման աշխատանքներին,
բ) աշխատակազմի քարտուղարի
բնակչության,
հատկապես
դաստիարակությանը,

հանձնարարությամբ
երիտասարդության

մասնակցում է համայնքի
ռազմահայրենասիրական

գ) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ աջակցում է քաղաքացիական
պաշտպանության մարմինների գործունեությանը,
դ) հետևում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականների համապատասխան
ժամկետներում կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է
աշխատակազմի քարտուղարին:
ե) իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում քարտուղարի մոտ ընդունելության
համար.
զ)ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում
համապատասխան փաստաթղթերը.
Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետն ունի պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ
իրավունքներ ու պարտականություններ:
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է.
ա) Միջնակարգ կրթություն

բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Համայնքային ծառայության
մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին>>, <<Զինապարտության մասին>>, <<Հանրային ծառայության մասին>> ՀՀ
օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի իմացություն,
ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
գ) համակարգչով
ունակություն:

և

ժամանակակից

այլ

տեխնիկական

միջոցներով

աշխատելու

Մրցույթը կկայանա 2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ին, ժամը 1400-ին` Զարթոնքի
համայնքապետարանի շենքում:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 29.09.2020 թվականի ժամը 18 00-ն:
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմող ՀՀ քաղաքացիները
ՀՀ Արմավիրի մարզի
Զարթոնքի համայնքապետարան և ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան պետք է ներկայացնեն
հետևյալ փաստաթղթերը.
ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով),
բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու
համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների
տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի`
դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության
դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից)
պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված
ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ
կամ սահմանափակ գործունակ,
ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ
հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք
ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային
տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի),
է) անձնագրի պատճենը:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ
ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար
կարող են դիմել ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարան/գ. Զարթոնք, 1-ին
փողոց, 28 շենք, հեռ.093670220 կամ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ
և ՀԳՄ հարցերով վարչություն /հասցե ՝ ք. Արմավիր, Խ. Աբովյան 71, հեռ 0237 2 07 70, 0237
2 76 49/:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը 10.00-ից 18.00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի
օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2020 թվականի սեպտեմբերի 29 - ը:

Հեռ.՝ 093670220
Էլ. փոստ՝ zartonq.armavir@mta.gov.am
Հասցե՝

ՀՀ

Արմավիրի

մարզ,

գ.

Զարթոնք,

1-ին

փողոց,

28

շենք

Տիպ` Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարան
<<Համայնքային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է
ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
1. ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարանի աշխատակազմի
առաջատար մասնագետ /ծածկագիր 3.1-2/
2. Առաջատար մասնագետը`
- կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ
որակով.
- կազմում և համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքի գլխավոր
հատակագծի,
հողերի
գոտիավորման,
օգտագործման
սխեմաների
և
քաղաքաշինական
ծրագրային
փաստաթղթերի
նախագծերը.
- իրականացնում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի
ընթացիկ հաշվառումը, կազմում և համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում
համայնքի հողերի հաշվեկշռի նախագիծը.
- վերահսկում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային
օգտագործումը և հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության
պահանջների
պահպանումը.
Առաջատար մասնագետն ունի այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝
համաձայն պաշտոնի անձնագրի:
Առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է
ունենալ՝
ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն` առանց աշխատանքային ստաժի.
բ) ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի
Հանրապետության Հողային օրենսգիքի, << Համայնքային ծառայության մասին>>,
<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության
օրենքների, Աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ
կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև
տրամաբանելու,
տարբեր
իրավիճակներում
կողմնորոշվելու
ունակություն.
գ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու
ունակություն:
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է.
ա) Միջնակարգ կրթություն,
բ)Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Համայնքային ծառայության
մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին>>, <<Հանրային ծառայության մասին>>, <<Գույքահարկի մասին>>, <<Հողի հարկի
մասին>> ՀՀ օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու
ունակություն,

համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
տիրապետում է, անհրաժեշտ տեղեկատվության:
1. Մրցույթը կկայանա 2020 թվ-ի հոկտեմբերի 16-ին ժամը 13-00 –ին, Զարթոնք
համայնքապետարանի շենքում
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 01.10.2020 թ.
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմող ՀՀ քաղաքացիները
ՀՀ Արմավիրի մարզի
Զարթոնքի համայնքապետարան և ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան պետք է ներկայացնեն
հետևյալ փաստաթղթերը.
ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով),
բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու
համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների
տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի`
դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության
դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից)
պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված
ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ
կամ սահմանափակ գործունակ,
ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ
հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք
ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային
տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի),
է) անձնագրի պատճենը:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ
ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար
կարող են դիմել ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարան/գ. Զարթոնք, 1-ին
փողոց, 28 շենք, հեռ.093670220 կամ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ
և ՀԳՄ հարցերով վարչություն /հասցե ՝ ք. Արմավիր, Խ. Աբովյան 71, հեռ 0237 2 07 70, 0237
2 76 49/:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը 10.00-ից 18.00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի
օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2020 թվականի հոկտեմբերի 1 - ը:
Հեռ.՝ 093670220
Էլ. փոստ՝ zartonq.armavir@mta.gov.am
Հասցե՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Զարթոնք, 1-ին փողոց, 28 շենք

2.

ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջին
կարգի մասնագետ (Ծածկագիր 3.2-2)

Առաջին կարգի մասնագետը քարտուղարի հանձնարարությամբ`
ա/կատարում է աշխատակազմի
ժամանակին և պատշաճ որակով.

քարտուղարի

հանձնարարությունները

բ/իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,
նախապատրաստում և աշխատակազմի քարտուղարին ներկայացնում է իր
աշխատանքային
ծրագրերը,
ինչպես
նաև
առաջարկություններ,
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ
գրություններ.
գ/օրեքով սահմանված կարգով իրականացնում է հողի հարկի և գույքահարկի
հաշվառման և գանձման աշխատանքները.

դ/օրեքով սահմանված կարգով իրականացնում է տեղական տուրքերի և
վարձավճարների գանձումը.
ե/Իրականացնում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող
համայնքային և պետական սեփականություն համարվող հողերի,
համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձավճարների
գանձումը.
զ/իրականացնում
է
պաշտոնի
անձնագրով
սահմանված
այլ
լիազորություններ:
Մրցույթը կկայանա 2020 թվականի հոկտեմբերի

16-ին, ժամը 15

00-ին`

Զարթոնքի

համայնքապետարանի շենքում:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 01.10.2020 թվականի ժամը 18 00-ն:
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի
համայնքապետարան և ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ
փաստաթղթերը.
ա) գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով),
բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու
համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների
տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի`
դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության
դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները`
բնօրինակների հետ միասին,
գ) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 98-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում
ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով,
դ) հայտարարություն այն մասին, որը ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ
կամ սահմանափակ գործունակ,
ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ
հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք
ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային
տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի),
է) անձնագրի պատճենը:
Մրցույթին

մասնակցել

ցանկացող

ՀՀ

քաղաքացիները

լրացուցիչ

տեղեկություններ

ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող
են դիմել ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքապետարան/գ. Զարթոնք, 1-ին փողոց, 28

շենք, հեռ.093670220

կամ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ

հարցերով վարչություն /հասցե ՝ ք. Արմավիր, Խ. Աբովյան 71, հեռ 0237 2 07 70, 0237 2 76 49/:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը 10.00-ից 18.00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի
օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2020 թվականի հոկտեմբերի 1 - ը:
Հեռ.՝ 09367022
Էլ. փոստ՝ zartonq.armavir@mta.gov.am
Հասցե՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Զարթոնք, 1-ին փողոց, 28 շենք

