
 
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐՉԱՊԵՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝  ՍԱՐՉԱՊԵՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ  

ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
 

1. Սարչապետի 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 պաշտոնն 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», «Իրավական ակտերի մասին»,  
«Զինապարտության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 
մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու 
կարգի մասին», Գնումների մասին  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ 
կառավարության 2010թ. մայիսի 27-ի Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997թ. հուլիսի 17-ի N 282 որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին թիվ 657-Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2011թ. փետրվարի 24-ի Խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2006թ. հունիսի 22-ի 
թիվ 922-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին թիվ 164-Ն որոշման, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի Միջգերատեսչական 
սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին թիվ 1044-Ն 
որոշման, 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: 

 
2.Սարչապետի համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ 
(ծածկագիր 2.3-1)։ 
 

Գլխավոր մասնագետը՝ 
կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ 

որակով. 
իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի 

և նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ 
է ներկայացնում քարտուղարին. 

քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմում և համայնքի ղեկավարին, ավագանուն 
է ներկայացնում համայնքի գլխավոր հատակագծի, հողերի գոտիավորման և 
օգտագործման սխեմաների նախագծերը. 



քարտուղարի հանձնարարությամբ վերահսկում է համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործումը և հողօգտագործողների 
կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանումը. 

մասնակցում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյանի օրենքով uահմանված 
կարգով վարման աշխատանքներին, նախապատրաստում և աշխատակազմի 
քարտուղարին է ներկայացնում առաջարկություն զինապարտների վերաբերյալ 
ցուցակները, ինչպեu նաև ըuտ բնակության վայրի հաշվառումից հանվելու, աշխատանքի 
ընդունվելու և աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ տվյալները տարածքային 
զինվորական կոմիuարիատ ներկայացնելու համար. 

օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է ներքին աուդիտի կազմակերպման 
և գործունեության հետ կապված աշխատանքները. 

պատրաստում և համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում ներքին 
աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերը, դրանց փոփոխությունները. 

մասնակցում է ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի կատարմանը և ներքին 
աուդիտի մեթոդաբանության իրականացմանը. 

իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված  
պարտականություններ։ 

 
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`  
ա) բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական 

ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա 
ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում 
առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում 
համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա 
փորձ  կամ առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական աշխատանքային ստաժ. 

բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի 
Հանրապետության հողային օրենսգրքի, «Համայնքային ծառայության մասին», 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Քաղաքաշինության մասին», «Հողի հարկի 
մասին, ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին», 
«Զինապարտության մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և 
բողոքները քննարկելու կարգի մասին», «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության 2010թ. մայիսի 27-ի «Զինվորական 
հաշվառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
1997թ. հուլիսի 17-ի N 282 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասինե թիվ 657-Ն որոշման, 
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: 

 
3. Սարչապետի համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ 
(ծածկագիր 3.1-1)։ 

 



Առաջատար մասնագետը՝ 
կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները՝ ժամանակին և պատշաճ 

որակով. 
ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում 

համապատասխան փաստաթղթերը. 
քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմում է համայնքի բյուջեի նախագիծը, 

դրանում առաջարկվող փոփոխությունները.  
քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է ավագանու նիստերին 

ներկայացվող իր ոլորտի հետ կապված հարցերի նախագծերի նախապատրաստումը. 
քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմում է համայնքի բյուջեի կատարման 

վերաբերյալ եռամսյա հաղորդումների և տարեկան հաշվետվությունների նախագծեր. 
աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ վերահսկողություն է 

իրականացնում համայնքային ենթակայության բյուջետային հիմնարկների, առևտրային և 
ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսա-տնտեսական գործունեության 
նկատմամբ. 

իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  
նախապատրաստում և քարտուղարին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը,  
ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, 
զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի 
մշակման աշխատանքներին /ՀՀԶԾ, ՏԱՊ և այլն/. 
  մասնակցում է համայնքի պաշտոնական կայքի վարման աշխատանքներին.            

իրականացնում է ˂˂Client Treasury>> համակարգի աշխատանքները. 
քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմում է ամենամյա գույքագրման 

փաստաթղթերը. 
իր իրավասությունների սահմաններում պատասխանատու է համայնքի բյուջեի 

նախագծի կազմման, հաշվապահական հաշվառումը վարելու, աշխատակազմի 
ֆինանuական (բյուջետային), հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների մաuին 
հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար. 

իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Աշխատակազմի առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված  
պարտականություններ։ 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`  
ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն. 
բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքային օրենսգրքի, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Բյուջետային 
համակարգի մասին», «Գույքահարկի մասին», «Իրավական ակտերի մասին», 
«Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների 
հաշվապահական հաշվառման մասին»,  «Հողի հարկի մասին», «Պարտադիր 
սոցիալական վճարումների մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», 
«Ֆինանսական համահարթեցման 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 այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու 
ունակություն: 
 
4. Սարչապետի համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ 

(ծածկագիր 3.1-2)։ 
 

Առաջատար մասնագետը՝ 
կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները՝ ժամանակին և պատշաճ 

որակով. 
ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում 

համապատասխան փաստաթղթերը. 
ապահովում է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների, 

շինարարության թույլտվության, շինարարության ավարտական ակտի, ավարտված 
շինարարական օբյեկտի շահագործման թույլտվության տրամադրումը և կատարումը.  

քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է ավագանու նիստերին 
ներկայացվող իր ոլորտի հետ կապված հարցերի նախագծերի նախապատրաստումը. 

մասնակցում է համայնքի  տարածքում  աղբահանության  և  սանիտարական  
մաքրման  կազմակերպման աշխատանքներին և ապահովում է «Աղբահանության և 
սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով համայնքի 
ղեկավարին վերապահված լիազորությունների իրականացման աշխատանքներին. 

մասնակցում է համայնքային գերեզմանատների գործունեության կազմակերպման, 
«Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների 
շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով համայնքի ղեկավարին 
վերապահված լիազորությունների իրականացման աշխատանքներին. 

քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործումը և հողօգտագործողների 
կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանումը. 

իր լիազորությունների սահմաններում կանխարգելում, կասեցնում և վերացնում է 
ապօրինի հողօգտագործումները. 

օրենքով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով իրականացնում է 
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի ընթացիկ հաշվառման 
աշխատանքները և կազմում ու համայնքի ղեկավարին, ավագանուն  է ներկայացնում 
համայնքի հողային հաշվեկշռի նախագիծը. 

իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  
նախապատրաստում և քարտուղարին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, 
ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, 
զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի 
մշակման աշխատանքներին. 

մասնակցում է համայնքի պաշտոնական կայքի վարման աշխատանքներին. 
մասնակցում է համայնքի գյուղատնտեսական ռեսուրսների հաշվառման 
աշխատանքներին, 

իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 



Աշխատակազմի առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով 
նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված  
պարտականություններ։ 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`  
ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն. 
բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության,  Հայաստանի Հանրապետության 
հողային և քաղաքացիական օրենսգրքերի, «Համայնքային ծառայության մասին», 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Իրավական ակտերի մասին», 
«Քաղաքաշինության մասին»,«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 
մասին», «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին», 
«Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների 
շահագործման 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 այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու 
ունակություն: 
 
5. Սարչապետի համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ 

(ծածկագիր 3.1-3)։ 
 

Առաջատար մասնագետը՝ 
կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները՝ ժամանակին և պատշաճ 

որակով. 
ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում 

համապատասխան փաստաթղթերը. 
քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է ավագանու նիստերին 

ներկայացվող իր ոլորտի հետ կապված հարցերի նախագծերի նախապատրաստումը. 
իրականացնում է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառման և վերջիներիս 

ուսումնական հաստատություն ընդգրկելու աշխատանքներ. 
կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի հետ 
կապված միջոցառումները. 

իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող անձանց և ընտանիքների հայտնաբերման աշխատանքները 
և վերը նշված ընտանիքներին օգնում է հայտնաբերել և օգտագործել դժվարություններ 
հաղթահարելու իրենց կարողությունները.  

կատարում է սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց և ընտանիքների 
տնային այցելություններ, մատուցում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված սոցիալական ծառայություններ կամ ուղղորդում է սոցիալական 
ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններ կամ այլ մասնագիտացված 
կազմակերպություններ. 

ապահովում է սոցիալական ծրագրերի կազմումը և մասնակցում է դրանց 
իրականացմանը 

իրականացնում է <<Սոցիալական աջակցության մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ պարտականություններ.  



իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  
նախապատրաստում և քարտուղարին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, 
ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, 
զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի 
մշակման աշխատանքներին. 

մասնակցում է համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի 
աշխատանքներին, մշակում է հանձնաժողովի կողմից տրվող եզրակացությունների և 
բնագավառին առնչվող համայնքի ղեկավարի որոշումների նախագծերը. 

ուսումնասիրում է սոցիալական աջակցություն ստանալու համար դիմած 
քաղաքացիների (ընտանիքների) սոցիալական և նյութական պայմանները՝ ըստ 
անհրաժեշտության կատարելով տնային այցելություններ, և արդյունքների մասին 
զեկուցում է քարտուղարին, 
  մասնակցում է համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատման, բնակարանային 
կարիք ունեցողների հաշվառման, սոցիալական աջակցության համայնքային ծրագրի 
մշակման և իրականացման աշխատանքներին. 

իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Աշխատակազմի առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված  
պարտականություններ։ 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`  
ա) առնվազն միջնակարգ կրթություն. 
բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության 
Աշխատանքային օրենսգրքի, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Սոցիալական 
աջակցության մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին», «Առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին», « Քաղաքացիների 
առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին», « 
Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության  օրենքների, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2016թ. հուլիսի 9-ի «Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների 
կանոնադրությունը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 24-ի թիվ 164-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 631-Ն որոշման, Հայաստանի  
Հանրապետության կառավարության 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի «Միջգերատեսչական 
սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին» թիվ 1044-Ն 
որոշման, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ  
իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր 
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու 
ունակություն: 
 

Մրցույթներին մասնակցելու համար դիմողները 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 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1801-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: 

 
Մրցույթներին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` 

անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Փաստաթղթերն ընդունվում են 
Սարչապետի համայնքապետարանում և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և 
ՀԳՄ հարցերով  վարչությունում, ամեն օր, ժամը 10-ից մինչև 15-ը` բացի շաբաթ, կիրակի 
օրերից:  

Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենների հետ միասին անհրաժեշտ է 
ներկայացնել նաև դրանց բնօրինակները: Ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները 
ետ չեն վերադարձվում:  

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, 
ինչպես նաև պաշտոնների անձնագրերին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող 
են դիմել Սարչապետի համայնքապետարանի աշխատակազմ (գ. Սարչապետ, հեռ.՝ 077-
86-74-59) և Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն (1-
ին հարկ, հեռ.՝ 0322-2-21-04)։  

 
Մրցույթները կկայանան Սարչապետի համայնքապետարանում 2018թ. ապրիլի 

17-ին՝ ժամը 10.30-ին` աշխատակազմի քարտուղարի, ժամը 12.30-ին`  գլխավոր 
մասնագետի, ժամը 14.30-ին`   առաջատար մասնագետների : 

 
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 2018թ. ապրիլի 3–ը: 


