
ՀՀ Լոռու մարզպետարանը (այսուհետ՝ Մարզպետարան) հայտարարում է մրցույթ՝ 
Մարզպետարանի  

աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն 

զբաղեցնելու համար  

1. Ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 65-3.1-23) 

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտի իրականացման 

տարեկան ծրագրի կազմման և այդ ծրագրով նախատեսված աշխատանքներին: Իր 

կողմից իրականացված յուրաքանչյուր աուդիտի համար պատրաստում է աուդիտի 

հաշվետվություն և ներկայացնում է Բաժնի պետին: Մասնակցում է ներքին աուդիտի 

տարեկան հաշվետվության կազմման աշխատանքներին: Հետևում է ներքին աուդիտի 

ստանդարտներին, ներքին աուդիտի վարքագծի կանոններին, ներքին աուդիտի 

կանոնակարգին, ներքին աուդիտի ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությանը: 

Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: 

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում 

(մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով, 

* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով 

սահմանված պահանջների բավարարում: 

Մրցույթը կանցկացվի 30.05.2017թ.՝ ժամը 1100-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. 

Վանաձոր, Հայքի հրապարակ):  

2. Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության 

առողջապահության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 65-3.2-77) 

Իրականացնում է Մարզպետարանի աշխատանքային ծրագրի առողջապահության 

հատվածի նախագծերի կազմման, մարզային ենթակայության առողջապահական 

հաստատությունների շենքերի կառուցման, պահպանման և շահագործման 

կազմակերպման աշխատանքները, մարզային ենթակայության առողջապահական 

կազմակերպությունների գործունեության ուսումնասիրությունների ու 
վերլուծությունների կազմակերպման գործընթացը: Կազմակերպում է Մարզի 

առողջապահության բնագավառի կադրերի վերապատրաստման ու 
վերաորակավորման աշխատանքները: Կազմում է Մարզպետի հաստատմանը 

ներկայացվող՝ Մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական 

ընկերությունների հաստիքային ցուցակների, վճարովի սկզբունքով տրամադրվող 

բժշկական ծառայությունների ցանկը և դրանց սակագները: Իրականացնում է Մարզի 

քաղաքացիական պաշտպանության բժշկական ծառայության պլանների 

նախապատրաստման աշխատանքները: Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային 

ծրագրերի մշակման աշխատանքներին, իրականացնում է սույն պաշտոնի 

անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝  



* բարձրագույն կրթություն: 

Մրցույթը կանցկացվի 30.05.2017թ.` ժամը 1400-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. 

Վանաձոր, Հայքի հրապարակ):  

1, 2 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է 
նաև՝  
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության 

պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում 

քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 

համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի 

քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ 

քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, 

կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ 

պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,  

* սույն պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իրենց 
լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,  

* տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ 

տեղեկատվության տիրապետում, 

* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 
ունակություն,  

* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, 

ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից 
բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր՝ 
N 1, 2): 

*** 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ 
փաստաթղթերը` 

* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը 

ներկայացնելիս), 

* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և 

աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), 

վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում 

անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` 

բնօրինակների հետ,  

* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող 

ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` 

բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք, 

* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի, 

* անձնագրի պատճենը: 



ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է 
անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր: 

ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, 

աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի 

կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման 

վկայականի բնօրինակներով: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և 

կիրակի օրերից: 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 10.05.2017թ.: 

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ 
տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին 

ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. 

Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռ. 2-10-24): 

 


