ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վանաձորի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթներ` հետևյալ թափուր պաշտոնները
զբաղեցնելու համար
1) Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և տրանսպորտը
համակարգող բաժնի պետ (ծածկագիր ՎՀ-2.1-10)
2) Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ
(ծածկագիր ՎՀ-2.1-11)
Առևտրի և տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետը ՝
ա) կազմակերպում է բաժնի աշխատանքները, իր իրավասության

շրջանակներում տալիս է

հանձնարարականներ բաժնի աշխատակիցներին և վերահսկում է դրանց ժամանակին և պատշաճ
որակով կատարումը.
բ) աշխատակազմի քարտուղարին ներկայացնում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերը,
անհրաժեշտության

դեպքում

բաժնի

լիազորությունների

սահմաններում

նախապատրաստում

առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրեր և այլ
գրություններ.
գ) անհրաժեշտության դեպքում համայնքի ղեկավարի և (կամ) աշխատակազմի քարտուղարի
համաձայնությամբ

և

հանձնարարությամբ

ինքնակառավարման

մարմինների

քննարկումներին

այլ

և

կազմակերպություններից

և

մասնակցում

այլ

համապատասխան

կազմակերպությունների

միջոցառումներին,
ստանալով

է

այդ

բաժնի

մարմիններից,

առջև

դրված

կողմից

կազմակերպվող

պաշտոնատար

խնդիրների

և

տեղական
անձանցից,

գործառույթների

իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
դ) ստորագրում է իր և բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
ե)

համայնքի

ղեկավարի

և

(կամ)

աշխատակազմի

քարտուղարի

հանձնարարությամբ

ապահովում է իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի մշակումը և նյութերի
փորձաքննությունը.
զ) աշխատակազմի քարտուղարին ներկայացնում է առաջարկություններ բաժնի համայնքային
ծառայողներին
ատեստավորելու,

Հայաստանի

Հանրապետության

վերապատրաստելու,

օրենսդրությամբ

խրախուսելու,

սահմանված

կարգապահական

տույժի

կարգով
ենթարկելու

վերաբերյալ, ինչպես նաև ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է բաժնի
համայնքային ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
է) կազմակերպում է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմում - բողոքների կամ
գրությունների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում աշխատակազմի
քարտուղարին.

ը)

աշխատակազմի

քարտուղարի

հանձնարարությամբ

կազմակերպում

է

խորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովում է խորհրդակցությունների, հանդիպումների
արձանագրությունների կազմումը.
թ) բաժնի միջոցով.
1) կատարում է
oրենքով

առևտրի, հանրային uննդի եւ կենցաղային ծառայությունների ոլորտում

վերապահված

լիազորությունների

շրջանակում

հuկողության

իրականացման

համար

անհրաժեշտ աշխատանքներ.
2) կատարում է ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով ոգելից խմիչքների եւ (կամ) ծխախոտի
արտադրանքի վաճառքի, իuկ հանրային uննդի oբյեկտներում` ոգելից խմիչքների եւ (կամ) ծխախոտի
արտադրանքի իրացման, համայնքի տարածքում բացoթյա վաճառք կազմակերպելու, համայնքի
տարածքում առևտրի, հանրային uննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի
կազմակերպման oբյեկտներին, բաղնիքներին (uաունաներին), խաղատներին՝ ժամը 24.00-ից հետո
աշխատելու, համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, սեղմված բնական
կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի, համայնքի տարածքում oրենքին համապատաuխան`
թանկարժեք մետաղներից պատրաuտված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առուվաճառքի,
համայնքի տարածքում մարդատար և երթուղային տաքuիների ծառայություն իրականացնելու,
քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման
և (կամ)
որոշմամբ

մատուցման, մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպամ և շահագործման, ավագանու
սահմանված

տնային

կենդանիներ

պահելու

և

ՀՀ

օրենքով

սահմանված

այլ

թույլտվությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.
3)

նախապատրաստում

և

ներկայացնում

է

առաջարկություններ՝

Հայաuտանի

Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման տարեկան ծրագրում համայնքի
մաuնակցության մաuին.
4) տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման նպատակով կատարում է
ուսումնասիրություններ և ներկայացնում առաջարկություններ.
5)

կատարում

է

համայնքային

ենթակայության

ճանապարհների,

ճանապարհային

երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի ու այլ տեխնիկական միջոցների պահպանման և
շահագործման ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.
6) կատարում է համայնքային ենթակայության ճանապարհների վրա ճանապարհային
անվտանգ երթևեկության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.
7)

ապահովում

է

համայնքի

տարածքում

հաuարակական

տրանuպորտի

բնականոն

գործունեությունն ու կատարում է համայնքային ենթակայության տակ գտնվող տրանuպորտային
հիմնարկների և կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպման և կառավարման համար
անհրաժեշտ աշխատանքներ.
8) իրավաuու մարմինների ներկայացմանը համապատասխան կատարում է համայնքի
տարածքում ճանապարհային երթևեկության նշանների տեղակայումն ու հանումը հաuտատելու և
թույլատրելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

9) կատարում է տեղական տուրքեր վճարողների հաշվառման և տեղական տուրքերի գանձման
աշխատանքներ.
10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու
որոշումների,

համայնքի

ղեկավարի

քարտուղարի

հրամանների,

ոլորտին

որոշումների
վերաբերող

և

կարգադրությունների,

ծրագրային

աշխատակազմի

փաստաթղթերի,

պետական

մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է
համայնքի

զարգացման

ծրագրի

համապատասխան

ոլորտի

նախագիծը

և

մասնակցում

է

համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին.
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում
է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
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
ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային
գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018թ. հունվարի 1-ը՝ համայնքային ծառայության, պետական և
(կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային uտաժ.
բ)
ՀՀ
Սահմանադրության,
«Համայնքային
ծառայության
մասին»,
«Տեղական
ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Առևտրի և
ծառայությունների մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», առևտրի, հանրային սննդի և
կենցաղային
ծառայությունների
ոլորտում
համայնքային
կանոնների,
աշխատակազմի
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
գ) տիրապետում անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
դ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
ե) տիրապետում ռուսերեն (ազատ) լեզվին:
Իրավաբանական բաժնի պետը՝
ա) կազմակերպում է բաժնի աշխատանքները, իր իրավասության շրջանակներում տալիս է
հանձնարարականներ բաժնի աշխատակիցներին և վերահսկում է դրանց ժամանակին և պատշաճ
որակով կատարումը.
բ) աշխատակազմի քարտուղարին ներկայացնում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերը,
անհրաժեշտության դեպքում բաժնի լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում
առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրեր և այլ
գրություններ.
գ) անհրաժեշտության դեպքում համայնքի ղեկավարի և (կամ) աշխատակազմի քարտուղարի
համաձայնությամբ և հանձնարարությամբ մասնակցում է համապատասխան տեղական
ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող
քննարկումներին և այլ միջոցառումներին, այդ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից,

կազմակերպություններից ստանալով բաժնի առջև դրված խնդիրների
իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.

և

գործառույթների

դ) ստորագրում է իր և բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
ե) համայնքի ղեկավարի և (կամ) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ
ապահովում է իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի մշակումը և նյութերի
փորձաքննությունը.
զ) աշխատակազմի քարտուղարին ներկայացնում է առաջարկություններ բաժնի համայնքային
ծառայողներին
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու
վերաբերյալ, ինչպես նաև ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է բաժնի
համայնքային ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
է) կազմակերպում է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմում - բողոքների կամ
գրությունների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում աշխատակազմի
քարտուղարին.
ը)
աշխատակազմի
քարտուղարի
հանձնարարությամբ
կազմակերպում
է
խորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովում է խորհրդակցությունների, հանդիպումների
արձանագրությունների կազմումը.
թ) բաժնի միջոցով.
1) տալիս է եզրակացություններ՝ համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի
որոշումների և կարգադրությունների, վարչական հանձնաժողովի որոշումների ու աշխատակազմի
քարտուղարի հրամանների նախագծերի՝ ՀՀ օրենսդրությանն ու այլ իրավական ակտերի
պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ,
2) կատարում է ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի պահանջներին՝
աշխատակազմում կազմվող պայմանագրերի, կանոնադրություն-կանոնակարգերի, պաշտոնի
անձնագրերի, գրությունների, ծրագրային և այլ փաստաթղթերի համապատասխանության
ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
3) համապատասխան բաժինների հետ համատեղ կատարում է համայնքի ղեկավարի և
վարչական հանձնաժողովի կողմից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթների
վարման և տուգանքների նշանակման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
4) դատարան ներկայացնելու համար կազմում է անպարտաճանաչ հողի հարկ, գույքահարկ,
աղբահանության վարձավճար, տեղական տուրք և վճար վճարողներից բռնագանձումների
վերաբերյալ ու համայնքի շահերի պաշտպանությանն ուղղված այլ հայցադիմումների, դիմումների և
վճարման կարգադրությունների, ինչպես նաև համայնքի, համայնքի ղեկավարի և ավագանու դեմ
ներկայացված հայցադիմումների ու դիմումների պատասխանների նախագծեր,
5) կատարում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու մասնակցությամբ դատական նիստերով
դատական ներկայացուցչության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
6) կատարում է համայնքային ծառայության բնագավառում համայնքի ղեկավարի և
աշխատակազմի քարտուղարի լիազորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու համար
անհրաժեշտ աշխատանքներ,

7) իրականացնում է համայնքում
իրազեկումների հետ կապված աշխատանքներ,

հրապարակային

միջոցառումների

անցկացման

8) կատարում է աշխատակազմի և համայնքային ենթակայության հիմնարկների,
կազմակերպությունների ու ձեռնարկությունների իրավական խնդիրների լուծմանն ուղղված
անհրաժեշտ աշխատանքներ,
9) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության
իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու
որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի
քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական
մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է
համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է
համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում
է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա) բարձրագույն մասնագիտական (իրավագիտական) 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 ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու
անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018թ. հունվարի 1-ը՝ համայնքային
ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա
աշխատանքային uտաժ.
բ)
ՀՀ
Սահմանադրության,
«Քաղաքացիական»,
«Հողային»,
«Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ» և «Վարչական դատավարության» ՀՀ օրենսգրքերի,
«Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»,
«Զինապարտության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
գ) տիրապետում անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
դ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
ե) տիրապետում ռուսերեն (ազատ) լեզվին:
Մրցույթները կկայանան 2019 թվականի հուլիսի 10-ին՝ ժամը 11:00-ին, ք. Վանաձոր, Տիգրան
Մեծի 22, հեռ. 0322 2 22 50:
Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2019 թվականի հունիսի 25-ը։
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները և փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձիք պետք է
ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
Մրցույթներին կարող են դիմել 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության

քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձիք․
Ներկայացվող փաստաթղթեր՝
1․ Դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով (լրացվում է փաստաթղթեր ներկայացնելիս)
2․ Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների ու աշխատանքային
ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը
հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի, վկայականների, աշխատանքային գրքույկի (միայն առաջատար
պաշտոնի համար, վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք
համապատասխան մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին․
3․ Արական սեռի անձիք՝ նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր
զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին․
4․ Մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի․
5. Անձնագրի պատճենը։
Փաստաթղթերը ընդունվում են Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմում
ք.Վանաձոր, Լոռու մարզ, Տիգրան Մեծի 22, 302 սենյակ /հեռ. (0322) 22250/, կամ
Լոռու
մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչությունում /հեռ. (0322) 40927/, ժամը 10:00-ից մինչև 18:00-ը բացի
շաբաթ և կիրակի օրերից:

