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Հավելված 

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի ավագանու 

 2018թ. ապրիլի 10-ի № 16-Ա որոշման 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴԻ 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ, ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ, 

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

Աշխատակիցների թվաքանակը՝ 47: 

Հ/Հ ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ 

ՄԻԱՎՈՐԸ 

ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ 

(սահմանվում է հաս-

տիքային մեկ միավորի 

համար /ՀՀ դրամ/) 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 

1.  Համայնքի ղեկավար 1 (մեկ) 

205.000 

(երկու հարյուր հինգ 

հազար) 

2.  Վարչական ղեկավար 5 (հինգ) 

155.000 

(մեկ հարյուր հիսուն 

հինգ հազար) 

3.  Վարչական ղեկավար - օպերատոր 2 (երկու) 

155.000 

(մեկ հարյուր հիսուն 

հինգ հազար) 

4.  Վարչական ղեկավար - օպերատոր 1 (մեկ) 

130.000 

(մեկ հարյուր երեսուն 

հազար) 

5.  Համայնքի ղեկավարի տեղակալ 1 (մեկ) 

180.000 

(մեկ հարյուր ութսուն 

հազար) 

6.  Համայնքի ղեկավարի օգնական 1 (մեկ) 

145.000 

(մեկ հարյուր քառասուն 

հինգ հազար) 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 

7.  Աշխատակազմի քարտուղար 1 (մեկ) 

180.000 

(մեկ հարյուր ութսուն 

հազար) 

8.  Գլխավոր մասնագետ 1 (մեկ) 

155.000 

(մեկ հարյուր հիսուն 

հինգ հազար ) 
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9.  Առաջատար մասնագետ 3 (երեք) 

145.000 

(մեկ հարյուր 

քառասունհինգ հազար) 

10.  Առաջին կարգի մասնագետ 2 (երկու) 

120.000 

(մեկ հարյուր քսան 

հազար) 

11.  Երկրորդ կարգի մասնագետ 8 (ութ) 
95.000 

(իննսունհինգ հազար) 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 

12.  Պայմանագրային գանձող խումբ 
2,5 

(երկուսուկես) 

75.000 

(յոթանասունհինգ 

հազար) 

13.  Պայմանագրային գանձող խումբ 0,5 (կես) 

77.000 

(յոթանասունյոթ 

հազար) 

14.  Տնտեսվար 1 (մեկ) 

110.000 

(մեկ հարյուր տաս 

հազար) 

15.  Վարորդ 2 (երկու) 
95.000 

(իննսունհինգ հազար) 

16.  Էլեկտրիկ 1 (մեկ) 
80.000 

(ութսուն հազար) 

17.  Հավաքարար 2 (երկու) 

75.000 

(յոթանասունհինգ 

հազար) 

18.  Հավաքարար 2 (երկու) 

77.000 

(յոթանասունյոթ 

հազար) 

19.  Բանվոր 3 (երեք) 

75.000 

(յոթանասունհինգ 

հազար) 

20.  Բանվոր 1 (մեկ) 

77.000 

(յոթանասունյոթ 

հազար) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
41 

(քառասունմեկ) 

4.727.000 

(չորս միլիոն յոթ հարյուր 

քսանյոթ հազար) 

 

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝   Ա. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 
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