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Տաշիրի համայնքապետարանի աշխատակազմի գնումների, ծրագրերի և 
տնտեսական զարգացման  բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր 2.3-2 ) 

 
Բաժնի գլխավոր մասնագետը ՝ 

1) աջակցում է համայնքապետին մշակելու տեղական տնտեսական զարգացման պլանը՝ 
(այսուհետ՝ ՏՏԶՊ) ՏԻՄ, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության 
դերակատարների հետ համատեղ։ 
2) համապատասխանեցնել ՏՏԶՊ-ն առկա այլ փաստաթղթերի հետ, ներառյալ՝ մշակված 
ռազմավարություններ, ծրագրեր և մասնավոր հատվածի պլաններ։ 
3) իրականացնել տեղական տնտեսական վերլուծություններ հետևյալ թեմաների 
շրջանակներում՝ տեղական համագործակցություն, ֆինանսների հասանելիություն, 
տնտեսության կառուցվածք, ենթակառուցվածքներ և ընթացակարգեր, մարդկային կապիտալ, 
արտաքին դիրքավորում և մարքեթինգ։ 
4) նպաստել տնտեսական զարգացման ընդհանուր տեսլականի և նպատակների 
ձևակերպմանը, ինչպես նաև գործողությունների ու նախագծերի սահմանմանը։ 
5) համակարգել գործողությունների պլանի մշակման և իրականացման գործընթացը՝ առկա 
բյուջեի և համայնքապետարանի կողմից սահմանված առաջնահերթությունների 
շրջանակներում։ 
6) ձեռնարկել  վերլուծություն տնտեսական և ձեռնարկատիրության զարգացման 
ուղղությունների բացահայտման նպատակով և մշակել ռազմավարություն՝ այդ 
հնարավորությունների հետագա զարգացման ուղղությամբ։ 
7) բացահայտել տնտեսական զարգացման ծրագրերի և նախագծերի ֆինանսավորման 
տարբեր հնարավորություններ։ 
8) աշխատանքներում ներգրավել ՏԻՄ բոլոր այն ստորաբաժանումները, որոնք նպատակ են 
հետապնդում բարձրացնել վարչարարական և հանրային ծառայությունների որակը և 
բարելավել բիզնես միջավայրը: 
9) նախաձեռնել և իրականացնել գործողություններ, որոնք ուղղված են գյուղատնտեսության, 
գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանը համայնքներում, նախաձեռնի և 
իրականացնել գործողություններ, որոնք ուղղված են գործարար միջավայրի զարգացմանը 
համայնքներում։ 
10) համակարգել և իրականացնել ներդրումների ներգրավմանը ուղղված գործողություններ։ 
11) գործել որպես հիմնական կոնտակտային անձ՝ գործարարների և ինվեստորների, ինչպես 
նաև պետական գործակալությունների համար։ 
12) աջակցել տեղական արժեքային շղթաների զարգացմանը, աշխատուժի զարգացման 
գործընթացին ՝ հաշվի առնելով գործող և սկսնակ բիզնեսների պահանջարկը։ 
խ) տրամադրել տնտեսական և գործարար զարգացման վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ՏԻՄ-
երին, կառավարության ներկայացուցիչներին, գործարարներին և շահագրգիռ այլ խմբերին։ 
13)  առաջարկներով հանդես գալ փոքր և միջին ձեռնարկությունների (այսուհետ՝ ՓՄՁ) 
զարգացմանն ուղղված վարկային միջոցների ձևավորման նպատակով։ 
14) տեղեկացնել տեղական բիզնեսներին առկա ֆինանսավորման հնարավորությունների 
մասին և նպաստել այդ ֆինանսավորման գործիքների զարգացմանը: 
15) բացահայտել տեղական գործարարության զարգացման կարիքները և նպաստել 
արդյունավետ մարքեթինգային խրախուսման միջոցառումների կիրառմանը՝ ներդրումների 
ներգրավման նպատակով։     



16) ստեղծել և պահպանել սերտ համագործակցություն գործարար և տնտեսական 
զարգացման համապատասխան կառույցների և պետական գերատեսչությունների հետ՝ 
ծրագրերի անխափան իրականացումը ապահովելու և ՏԻՄ շահերը ներկայացնելու համար, 
հավաքագրի, մշակի և ներկայացնի սոցիալական, տնտեսական, ժողովրդագրական և 
համայնքային տվյալներ, որոնք կաջակցեն ՏԻՄ աշխատանքներին։ 
17) հավաքագրել տեղեկատվություն միջազգային տոնավաճառների, ցուցահանդեսների 
վերաբերյալ, որտեղ կարող է ներկայացվել համայնքապետարանի ներուժը, և կազմակերպեի 
համայնքապետարանի մասնակցությունը նմանատիպ միջոցառումներին: 
 
       Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ` 
       ա) ունի 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) ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության 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 է գիտելիքների հետևյալ բնագավառներում՝ 
 

 տեղական տնտեսական զարգացման ռազմավարություններ, զարգացման միտումներ և 
սկզբունքներ, 

 բիզնես  պլանավորում և զարգացում, ներառյալ՝ մարքեթինգի և հաղորդակցության 
գործիքներ և ռազմավարություններ, 

 ներդրումների ներգրավման և խթանման սկզբունքներ և գործիքներ 
 ֆինանսական կառավարում, 
 ռազմավարական գործընկերներության ձևավորում և համագործակցային 

հարաբերությունների զարգացում, 
 ՏԻՄ օրենսդրության, ընթացակարգերի մասին պատշաճ տեղեկացվածություն, 
 տեղական տնտեսական, մշակութային և քաղաքական միջավայրի մասին իմացություն: 

 
        դ ) տիրապետում է հետևյալ հմտություններին և կարողություններին՝  

 աշխատել տեղական տնտեսական զարգացման պլանի մշակման և իրականացման 
ուղղությամբ, 

 խրախուսել համայնքային տնտեսական զարգացման նախաձեռնություններ և ծրագրեր,  
 իրականացնել հետազոտություններ և կազմել համապատասխան  հաշվետվություններ, 
 անցկացնել հանդիպումներ գործընկերների հետ և համակարգել խմբային 

քննարկումները,  
 ցուցաբերել գերազանց հաղորդակցման հմտություններ շահագրգիռ կողմերի հետ 

հաղորդակցվելիս, ներառյալ՝ գործարարների, քաղաքացիական հասարակության 
ներկայացուցիչների և պետական համակարգի պաշտոնատար անձանց հետ 
աշխատելիս, 

 համակարգչային ծրագրերի, ինչպես նաև սոցիալական մեդիայի տիրապետում, 
 անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է: 

 



 
         Մրցույթին 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 2019թ. փետրվարի 15–ի թիվ 98-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» ՀՀ 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: 
           Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով 
կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Փաստաթղթերն ընդունվում են Տաշիրի 
համայնքապետարանում և Լոռու մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչությունում 
(Լոռու մարզպետարան, 1-ին հարկ, հեռ.՝ 0322-2-21-04)՝ 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:  

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես 
նաև պաշտոնների անձնագրերին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել 
Տաշիրի համայնքապետարանի աշխատակազմ՝ ՀՀ Լոռու մարզ, Տաշիր համայնք, ք, Տաշիր, 
Վ. Սարգսյան 94, հեռ.՝ 0254-2-2168, 0254-22-41:  

Մրցույթը կկայանա 2022 թվականի մայիսի 16-ին՝ ժամը 11:30-ին՝ Տաշիրի 
համայնքապետարանում: 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 2022 մայիսի  2–ը: 
 
 

 


