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1.Ընդհանուր դրույթներ
1.1 Պաշտոնի անվանումը ծածկագիրը
Հայաստանի
Հանրապետության
Լոռու
Մարզպետարանի
(այսուհետ`
Մարզպետարան) քաղաքաշինության վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն)
տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) ավագ
մասնագետ (ծածկագիր՝ 95-1.2-Մ3-2)
1.2.Ենթակա եւ հաշվետու է
Բաժնի ավագ մասնագետը ենթակա եւ հաշվետու է Բաժնի պետին:
1.3.Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները
Բաժնի ավագ մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի
գլխավոր մասնագետը:
1.4.Աշխատավայրը
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1
2.Պաշտոնի բնութագիրը
2.1 Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները
1) Մասնակցում է մարզային նշանակության ճանապարհների, կամուրջների,
թունելների և այլ ինժեներական կառույցների տեխնիկական վիճակի
ուսումնասիրություններին, ներկայացնում է դրանց ընթացիկ կամ հիմնական
վերանորոգման աշխատանքների կատարման մասին համապատասխան
առաջարկություններ.
2) Մասնակցում է ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում
կառուցապատման
նպատակով
համայնքների
ղեկավարների
կողմից
ներկայացված հողահատկացումների առաջարկությունների և նախագծային
փաստաթղթերի համաձայնեցումների գործընթացին պետական կառավարման
լիազոր մարմինների հետ.
3) Մասնակցում է ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ
պահպանության ու շահագործման աշխատանքների մակարդակի գնահատման և
ընդունման մեթոդիկայի համաձայն պետական բյուջեով նախատեսված
մարզային
նշանակության
ավտոճանապարհների
ձմեռային,
ընթացիկ
պահպանության և շահագործման աշխատանքների գնահատմանը
ու
ընդունմանը.
4) Մասնակցում է մարզային ավտոճանապարհների պաշտպանական գոտիներում
տարբեր շինությունների, կոմունիկացիանների և գովազդների տեղադրման
օրինականության ուսումնասիության աշխատանքներին, անհրաժեշտության
դեպքում առաջարկություն է ներկայացնում տեղադրման թույլտվությունների
ուղղությամբ.
5) Մասնակցում է
մարզային ճանապարհների աշխատանքների համար

կապալառու
կազմակերպությունների
և
ներմարզային
երթուղիներով
ուղևորափոխադրող կազմակերպությունների ընտրությունների մրցույթների
նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպմանը
6) Մասնակցում է մարզային ենթակայության ավտոճանապարհների և դրանց
ճանապարհային երթևեկության կահավորանքի շինարարության, շահագործման,
նորոգման և պահպանության հսկողական աշխատանքերին
7) Մասնակցում է մարզային ավտոճանապարհների պահպանության պահանջվող
մակարդակների գնահատման աշխատանքներին:
Իրավունքները՝
1) Համապատասխան մարմիններից պահանջելու ներկայացնել անհրաժեշտ
տեղեկատվություն
2) Կառուցապատողից պահանջելու ներկայացնել անհրաժեշտ հիմնավորումներ,
փաստաթղթեր և այլն
3) Սպասարկող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ համատեղ
դիտարկել ձմեռային, ընթացիկ պահպանության ու շահագործման ցանկով
նախատեսված աշխատանքները
4) Համայնքապետարանների
ներկայացուցիչների
և
համապատասխան
շահագրգիռ մարմիններից ստանալու մասնագիտական կարծիքներ և
առաջարկություններ
5) Կազմակերպություններից
պահանջելու
ներկայացնել
ամբողջական
տեղեկատվություն և նյութեր
6) Իրականացնել
հսկողություն
մարզային
ավտոճանապարհների
ճանապարհաշինական աշխատանքների նկատմամբ
7) Կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների
հետ
կազմակերպել
աշխատանքային քննարկումներ

1)

2)

3)

4)

5)

Պարտականությունները՝
Ուսումնասիրել մարզային նշանակության ճանապարհների, կամուրջների,
թունելների և այլ ինժեներական կառույցների տեխնիկական վիճակը, դրանց
ընթացիկ կամ հիմնական վերանորոգման աշխատանքների կատարման
վերաբերյալ ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ.
Իրականացնել ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում
կառուցապատման
նպատակով
համայնքների
ղեկավարների
կողմից
ներկայացված հողահատկացումների առաջարկությունների և նախագծային
փաստաթղթերի համաձայնեցումների գործընթաց պետական կառավարման
լիազոր մարմինների հետ.
Իրականացնել
ավտոմոբիլային
ճանապարհների
ձմեռային,
ընթացիկ
պահպանության ու շահագործման աշխատանքների մակարդակի գնահատման և
ընդունման մեթոդիկայի համաձայն պետական բյուջեով նախատեսված մարզային
նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և
շահագործման աշխատանքների գնահատում ու ընդունում.
Մասնակցել
մարզային ավտոճանապարհների պաշտպանական գոտիներում
տարբեր շինությունների, կոմունիկացիանների և գովազդների տեղադրման
օրինականության ուսումնասիության աշխատանքներին, անհրաժեշտության
դեպքում ներկայացնել առաջարկություն
տեղադրման թույլտվությունների
վերաբերյալ.
Կազմակերպել մարզային ճանապարհների աշխատանքների համար կապալառու

կազմակերպությունների և ներմարզային երթուղիներով ուղևորափոխադրող
կազմակերպությունների ընտրությունների մրցույթների նախապատրաստական
աշխատանքներ.
6) Իրականացնել հսկողություն մարզային ենթակայության ավտոճանապարհների
և դրանց ճանապարհային երթևեկության կահավորանքի շինարարության,
շահագործման, նորոգման և պահպանության աշխատանքերի կատարման
նկատմամբ.
7) Մասնակցել մարզային ավտոճանապարհների պահպանության
պահանջվող
մակարդակների գնահատման աշխատանքներին:
3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները
3.1. Կրթությունը, որակավորման աստիճանը
Բարձրագույն կրթություն
3.2. Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ
3.3.Աշխատանքային ստաժ, աշխատանքի բնագավառում փորձը
հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ երեք տարվա
մասնագիտական
աշխատանքային
ստաժ
կամ
քաղաքաշինության
կամ
արդյունաբերության կամ ճարտարագիտության բնագավառում` երեք տարվա
աշխատանքային ստաժ:
3.4.Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ
Ընդհանրական կոմպետենցիաներ
• Խնդրի լուծում
• Հաշվետվությունների մշակում
• Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծություն
• Բարեվարքություն
Ընտրանքային կոմպետենցիաներ
• ժամանակի կառավարում
• ծառայությունների մատուցում
• բողոքների բավարարում
• փաստաթղթերի նախապատրաստում
• տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ հեռահաղորդակցություն
4.Կազմակերպական շրջանակ
4.1. Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների բնույթով
պայմանավորված մասնագիտական գործունեության վերջնարդյունքին նպաստող
միջանկյալ արդյունքի ստեղծման համար։
4.2. Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում է որոշումներ կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների
բնույթով պայմանավորված՝ մասնագիտական գործունեության վերջնարդյունքին
նպաստող միջանկյալ արդյունքի ստեղծման շրջանակներում։
4.3. Գործունեության ազդեցությունը
Ունի տվյալ մարմնի նպատակների և խնդիրների իրականացման համար
մասնագիտական գործունեության տարածքային ազդեցություն։
4.4. Շփումները և ներկայացուցչությունը
Իր իրավասության շրջանակներում շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս
համապատասխան
մարմնի
այլ
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների

ներկայացուցիչների, այլ մարմինների և միջազգային կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների հետ, հանդես է գալիս համապատասխան մարմնի ներսում և
համապատասխան մարմնից դուրս ձևավորված մասնագիտական աշխատանքային
խմբերում:
4.5. Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում է մասնագիտական խնդիրներ
և ներկայացնում խնդիրների լուծման տարբերակներ և մասնակցում է
կառուցվածքային ստորաբաժանման առջև դրված խնդիրների լուծմանը:
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