
7. ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմ  

7.1. Տաշիրի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության պետ (ծածկագիր՝ 65-

2.3-20)  

Սահմանում Է Գործակալության աշխատակիցների տնային այցելությունների 

ժամանակացույցը, յուրաքանչյուր աշխատակցի սպասարկման տարածքը: Ապահովում է 

Գործակալությունում տեղադրված համակարգչային տեխնիկայի անվտանգ շահագործման 

պայմանները: Հաստատում է պետական նպաստի և այլ դրամական վճարների նշանակման, 

մերժման, դադարեցման, վերահաշվարկի վերաբերյալ կարգադրությունների, վճարման 

ցուցակների և դրանց տիտղոսաթերթերի, փոխադարձ հաշվետվության ակտերը և 

Գործակալության անունից պատրաստված գրությունները:  

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`  

* բարձրագույն կրթություն,  

* * քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում 

առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության 

ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային 

աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, 

բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի 

քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական 

պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային 

ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ 

գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, 

կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական 

աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի 

պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային 

ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, 

* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ 

կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,  

* սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանությանը` սոցիալական աջակցություն հայցող 

կամ սոցիալական աջակցություն ստացող անձի (ընտանիքի) սոցիալական կարիքների 

գնահատման, այդ կարիքների բավարարմանն ուղղված անհատական ծրագրերի կազմման 

մեթոդների ու տեխնիկայի, առկա ռեսուրսների և հնարավորությունների մասին 

տեղեկատվության տիրապետում,  

* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, 

ընտանիքների անապահովության գնահատման «Նպաստ», սոցիալական դեպքի վարման, 

սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող 

անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման, համալիր 

սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում դիմումների միասնական 

հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգերով աշխատելու կարողություններ:  

Մրցույթը կկայանա 20.11.2017թ.` ժամը 16:00 -ին, Խորհրդի շենք ք. Երևան, Տերյան 89 



Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ 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 միասին,  

* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող 

ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ 
բնօրինակի հետ միասին, 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 անձը հաստատող փաստաթղթով:  

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930 -ից մինչև 1230 -ը, բացի շաբաթ և 

կիրակի օրերից:  

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 01.11.2017թ.: 

 


