
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանը հայտարարում է 
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության 

ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին 
 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի Ստեփանավանի սոցիալական աջակցության տարածքային 
գործակալության գլխավոր մասնագետի (65-3.2-32) ժամանակավոր թափուր պաշտոն 
  
 Գործակալության գլխավոր մասնագետը,  
 Կատարում է տնային այցելություններ, անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրում է սոցիալական աջակցություն 
ստանալու նպատակով դիմած անձանց (ընտանիքների) սոցիալական և նյութական պայմանները, ներկայացնում է 
առաջարկություններ սոցիալական աջակցության ծրագրերի ձևավորման և դրանց կատարելագործման վերաբերյալ, 
պարզում է սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմած քաղաքացիների ներկայացրած 
փաստաթղթերի հավաստիությունը,ներկայացնում է առաջարկություն տվյալ ընտանիքին սոցիալական աջակցություն 
տրամադրելու վերաբերյալ,  գնահատում է սոցիալական աջակցություն ստացողի կարիքները, կազմում է սոցիալական 
աջակցություն ստացողի անհատական ծրագիրը՝ ներգրավելով աջակցող ցանցի մասնակիցների մասնագետներին. 
համակարգում է անհատական ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը, կազմակերպում է խմբային 
(բազմամասնագիտական) քննարկումներ և ուղղորդում սոցիալական աջակցություն ստացողին տարբեր 
մասնագիտացված կազմակերպություններ` իրենց իրավունքների մասին իրազեկելու, ինչպես նաև դրանք 
իրականացնելու համար. կազմակերպությունների և համայնքի սոցիալական աշխատանքի մասնագետի հետ մշակում 
է կանխարգելող ծրագրեր` ուղղված համայնքներում բացահայտված ռիսկային գործոնների նվազեցմանը, 
սոցիալական իրավունքների կոլեկտիվ պաշտպանության մեխանիզմների ձևավորման խթանմանը և 
պաշտպանությանը. սահմանված կարգով և ժամկետներում փոփոխություններ է կատարում ընտանիքի սոցիալական 
անձնագրում, ծրագրային մեթոդով որոշում է ընտանիքի անապահովության միավորը. ընտանիքին տեղեկացնում է 
նպաստի վճարումը դադարեցնելու, ինչպես նաև այդ ընտանիքի տվյալների փաստագրման ժամկետը լրանալու 
մասին, պարզաբանելով նրա իրավունքները. կազմում է նպաստի գործ, ինչպես նաև Գործակալության պետի 
հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր 
և այլ գրություններ, իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
 
 Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է  
- բարձրագույն կրթություն, 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 մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա 
աշխատանքային ստաժ. 
-համակարգչով եւ ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն 
-անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների եւ  ունակությունների տիրապետում 
 
-:Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Լոռու Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`  
-գրավոր դիմում  
կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենները, 
աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, 
-արական սեռի անձինք՝ նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  զորակոչային տեղամասին 
կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին կամ համապատասխան տեղեկանք 
մեկ գունավոր լուսանկար` 3X4 սմ չափսի 
անձնագրի պատճենը 

Պայմանագրի գործողության ժամկետն է` մինչեւ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի 
վերացումը. 
Աշխատավարձի չափը՝ 150799 ՀՀ դրամ 
Փաստաթղթերն ընդունվում են՝ ս/թ հուլիսի 30-ից 
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 01.08.2018թ. 
 ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող եք 
դիմել ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռ.2-10-24, էլ. հասցե՝ 
lori.andznakazm@mta.gov.am) 


