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 Հարգելի՛  Լարիսա Փարեմուզյան, 

Հայտնում եմ Ձեզ, որ Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 

համաձայն՝  15000-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների (այդ թվում Ալավերդի 

համայնքի) աշխատակազմերի մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների 

կազմերը բաղկացած են 6 անդամներից, որոնք ընտրվում են այդ նպատակով 

համակարգչում զետեղված և պատահական ընտրված թեկնածուներից` յուրաքանչյուր 

մրցույթ կամ ատեստավորում անցկացնելուց ոչ շուտ, քան քսանչորս ժամ առաջ` հետևյալ 

հարաբերակցությամբ.  

ա) երկուսը` համապատասխան մարզպետարանի ներկայացուցիչներ. 

բ) երկուսը` համապատասխան համայնքի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ 

(համայնքի ղեկավար, տեղակալ, խորհրդական, աշխատակազմի համայնքային 

ծառայողներ). 

գ) մեկը՝ համայնքի ավագանու անդամ. 

դ) մեկը` գիտական և ուսումնական հաստատությունների համապատասխան 

մասնագիտություն ունեցող ներկայացուցիչ: 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի 26.06.2018թ. թիվ 

01/17.2/4176-18 հանձնարարականի և ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող 

նախարարի «Համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
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հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերը հաստատելու մասին» N 12-Ն, 

29.08.2006թ. «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ 

անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 13-Ն, 11.09.2006թ. «Համայնքային ծառայողի  

ատեստավորման կարգը սահմանելու մասին» N 15-Ն հրամանների պահանջների 

կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ Լոռու մարզպետի 2018 թվականի հուլիսի 17-ի թիվ 

101/107.3/4298-18 գրությամբ (կցվում է) մարզի 15000-ից ավելի բնակչություն ունեցող 

համայնքների ղեկավարներին (այդ թվում Ալավերդի համայնքի ղեկավարին) ուղարկվել է 

15000-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքներում համայնքային ծառայողների 

մրցույթների և ատեստավորումների համար նախատեսված բանավոր հարցատոմսերի և 

համապատասխան հանձնաժողովների ձևավորման ծրագրերը, ինչպես նաև մրցութային և 

ատեստավորման հանձնաժողովների անդամության թեկնածուների ցուցակներում 

ընդգրկելու նպատակով Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչների տվյալները: Գրությամբ 

համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է՝ վերոնշյալ հրամանների պահանջներին 

համապատասխան ապահովել համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ 

զբաղեցնելու համար մրցույթների և  համայնքային ծառայողների ատեստավորումների 

անցկացումը։ 

2019 թվականի հունվարի 31-ի իմ թիվ 01/107.3/00574-2019 գրությամբ (կցվում է)   

մարզի 15000-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների ղեկավարներին ներկայացվել է 

մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների անդամության թեկնածուների 

ցուցակներում ընդգրկելու նպատակով Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչների 

նորացված տվյալները և առաջարկվել է ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմերում առկա 

համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար օրենքով 

սահմանված կարգով մրցույթներ հայտարարելու ուղղությամբ: 

  2019 թվականի նոյեմբերի 5-ի իմ թիվ 01/107.3/08397-2019 գրությամբ (կցվում է)  

մարզի Ալավերդի, Ստեփանավան, Տաշիր, Սպիտակ համայնքների ղեկավարները 

տեղեկացվել են, որ  չնայած Լոռու մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության 

կողմից իրենց և համայնքապետարանների մրցույթների կազմակերպման և անցկացման 

համար պատասխանատու համայնքային ծառայողները բազմիցս զգուշացվել են գործող 

օրենսդրության խախտման անթույլատրելիության մասին, սակայն թափուր պաշտոնները 

զբաղեցնելու համար օրենքով սահմանված կարգով մրցույթներ չեն հայտարարվել: 

Միաժամանակ առաջարկվել է՝ ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմերում առկա 
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համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար օրենքով 

սահմանված կարգով մրցույթներ հայտարարելու ուղղությամբ, մրցույթների 

կազմակերպման և անցկացման համար պատասխանատու համայնքային ծառայողի 

նկատմամբ կիրառել կարգապահական տույժ ծառայողական պարտականությունները 

չկատարելու համար և արդյունքների մասին մինչև նոյեմբերի 12-ը  ներկայացնել 

տեղեկատվություն: Ալավերդի համայնքի ղեկավարը գրությանը չի պատասխանել և 

հեռախոսակապով անհիմն պատճառաբանությամբ ներկայացրել է, որ մարզպետարանի 

կողմից իրենց մեթոդական օգնության կարգով ուղարկված համայնքային ծառայողների 

մրցույթների և ատեստավորումների համար նախատեսված բանավոր հարցատոմսերի և 

համապատասխան հանձնաժողովների ձևավորման ծրագրերում կան տեխնիկական 

խնդիրներ և համայնքի բյուջեում չունեն ֆինանսական միջոցներ ծրագրերի ձեռքբերման 

համար և այն կնախատեսեն համայնքի 2020 թվականի բյուջեում: 

2020 թվականի փետրվարի 10-ի իմ թիվ 01/107.3/01231-2020 գրությամբ (կցվում է) 

համայնքների ղեկավարներին ներկայացվել է մրցութային և ատեստավորման 

հանձնաժողովների անդամության թեկնածուների ցուցակներում ընդգրկելու նպատակով 

Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչների փոփոխված տվյալները և նորից առաջարկվել 

է ձեռնարկել միջոցներ աշխատակազմերում առկա համայնքային ծառայության թափուր 

պաշտոնները զբաղեցնելու համար օրենքով սահմանված կարգով մրցույթներ 

հայտարարելու ուղղությամբ: 

2019-2020թ.թ. ընթացքում, բացի Ալավերդի համայնքի ղեկավարից՝ մարզի 15000-ից 

ավելի բնակչություն ունեցող Վանաձոր, Ստեփանավան, Տաշիր, Սպիտակ համայնքների 

ղեկավարների կողմից ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցներ աշխատակազմերում առկա 

համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար օրենքով 

սահմանված կարգով մրցույթների կազմակերպման և անցկացման ուղղությամբ: 

Ներկայումս, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 

04.06.2020թ. թիվ ՍՊ/15.4/14809-2020 հանձնարարական համաձայն՝ «ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍ 

(COVID-19)» համաճարակային իրավիճակով պայմանավորված՝ ժամանակավոր կասեցվել 

են համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու նպատակով 

հայտարարված մրցույթների անցկացման գործընթացը և միաժամանակ չեն 

հայտարարվելու նոր մրցույթներ: 
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 Ս./թ. հունիսի 8-ին Ալավերդի համայնքի ղեկավարը հեռախոսակապով հայտնել է, որ 

համայնքային ծառայողների մրցույթների և ատեստավորումների համար նախատեսված 

բանավոր հարցատոմսերի և համապատասխան հանձնաժողովների ձևավորման ծրագրերի 

ձեռքբերման համար համայնքի 2020 թվականի բյուջեում ֆինանսական միջոցներ 

նախատեսված են, համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու 

նպատակով հայտարարված մրցույթների անցկացման գործընթացը կսկսեն 

համաճարակային իրավիճակի բարելավումից հետո: 

Համաճարակային իրավիճակի կայունացումից հետո, Լոռու մարզպետարանը 

կշարունակի հետևողական միջոցներ ձեռնարկել Ալավերդու աշխատակազմի համայնքային 

ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթները սեղմ ժամկետներում 

հայտարարելու  և անցկացնելու ուղղությամբ: 

Կիսում եմ Ձեր մտահոգությունը, որ բնապահպանության և գյուղատնտեսության 

ոլորտների մասնագետների բացակայությունը Ալավերդու համայնքապետարանում անշուշտ 

բացասաբար է ազդում Ալավերդու խոշորացված համայնքի առջև ծառացած մի շարք 

հիմնախնդիրների պատշաճ լուծման, ինչպես նաև տվյալ ոլորտների ռազմավարական 

ծրագրերի մշակման առումով:  

Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմը գործող օրենսդրության պահանջներին 

համապատասխան մարզի բոլոր համայնքների տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին ցուցաբերել է մշտական մեթոդական և խորհրդատվական աջակցություն  և 

կշարունակի աջակցել  նրանց՝ իրենց լիազորությունների լիարժեք կատարման համար: 

 

                             Հարգանքով՝ 
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