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1. Փամբակի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, 
հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ 
(ծածկագիր 3.1-1)։ 

Առաջատար մասնագետը` 
        կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
        կազմում և բաժնի պետի է ներկայացնում համայնքի գլխավոր հատակագծի, հողերի 
գոտիավորման, օգտագործման սխեմաների և քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի 
նախագծերը. 
         վարում է համայնքի քաղաքաշինական կադաստրը, կազմում է համայնքի քաղաքաշինական 
կանոնադրության նախագիծը. 
           նախապատրաստում է շինարարության (քանդման) թույլտվությունների նախագծերը, 
վերահսկողություն է իրականացնում շինարարության թույլտվությամբ նախատեսված 
ժամկետներում կառուցապատումն ավարտելու ուղղությամբ. 
           կատարում է համայնքային uեփականություն համարվող շենքերի ու շինությունների 
հաշվառման, համարակալման աշխատանքները և մասնակցում համայնքի uեփականության 
ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերի կազմմանը. 
           իրականացնում է համայնքային գերեզմանատների գործունեությունը և դրանց պահ-
պանման աշխատանքները.   
           բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում 
բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան. 
           Մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և 
կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 
         Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`  

  ա) միջնակարգ կրթություն 
             բ)  Հայաստանի Հանրապետության  Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության 
Քաղաքացիական և Հողային օրենսգրքերի, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» և «Քաղաքաշինության 
մասին», Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին, Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության 18.05.2006թ-ի «Ինքնակամ կառույցների 
օրինականացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն որոշման, 
աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի 
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 
ունակություն. 
          գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 
ունակություն: 
 
2. Փամբակի  համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, 
եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր 3.1-
2)։ 

       Առաջատար մասնագետը` 
               կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 



                ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում 
համապատասխան փաստաթղթերը. 
               բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է համայնքի բյուջեի կազմման և դրա 
կատարման վերաբերյալ ամսական և եռամսյակային հաղորդումների, տարեկան 
հաշվետվությունների ամփոփման, վերլուծման և համապատասխան առաջարկությունների 
ներկայացման աշխատանքներին 
                իրականացնում է համայնքի բյուջեի կատարման վերաբերյալ ընթացիկ 
ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, դրանց հիման վրա ներկայացնում 
առաջարկություններ:. 
                բյուջեի նախագծի նախապատրաստման և կազմման աշխատանքների իրականացման 
ժամանակ համայնքային ենթակայության հիմնարկներին ցույց է տալիս մեթոդական օգնություն. 
                իրականացնում է հաշվապահի պարտականություններ, կատարում աշխատավարձին և 
դրան հավասարեցված վճարների հաշվարկ և վճարում. 
               բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում 
բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան. 

      Առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 
իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 
 Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`  
           ա) միջնակարգ կրթություն 
            բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության 
Աշխատանքային և Հարկային օրենսգրքերի, Տեղական ինքնակառավարման մասին, Համայն-
քային ծառայության մասին, Աշխատանքի վարձատրության մասին, Նվազագույն 
աշխատավարձի մասին, Գանձապետական համակարգի մասին, Բյուջետային համակարգի 
մասին, Գնումների մասին, Հաշվապահական հաշվառման մասին, Պարտադիր սոցիալան 
վճարների մասին, Ֆինանսական համահարթեցման մասին, Տեղական տուրքերի և վճարների 
մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր 
լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև 
տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 
ունակություն: 
3. Փամբակի  համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական 
եկամուտների հաշվառման  և հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ(ծածկագիր 3.1-
3)։ 
          
        Առաջատար մասնագետը` 
         կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
         բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է համայնքի բյուջեի կազմման և դրա 
կատարման վերաբերյալ ամսական և եռամսյակային հաղորդումների, տարեկան 
հաշվետվությունների ամփոփման, վերլուծման և համապատասխան առաջարկությունների 
ներկայացման աշխատանքներին 
         իրականացնում է համայնքի բյուջեի կատարման վերաբերյալ ընթացիկ 
ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, դրանց հիման վրա ներկայացնում 
առաջարկություններ մասնակցում է տեղական տուրքերի և վճարների գանձման, 
թույլտվությունների տրման և հաշվառման աշխատանքներին. 
 իրականացնում է համայնքի վարչական սահմանում գտնվող համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող հողերի, համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի 
վարձավճարների գանձումը. 
          իրականացնում է հաշվապահական գործառույթների վարում ՀԾ-հաշվապահական ծրագրի 
միջոցով. 



          Իրականացնում է համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ) հետ 
տարվող աշխատանքներ. 

Առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 
իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

 
        Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`  
           ա) միջնակարգ կրթություն 
            բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության 
Հարկային օրենսգրքի, Տեղական ինքնակառավարման մասին, Համայնքային ծառայության 
մասին, Աշխատանքի վարձատրության մասին, Նվազագույն աշխատավարձի մասին, 
Գանձապետական համակարգի մասին, Բյուջետային համակարգի մասին, Հաշվապահական 
հաշվառման մասին, Պարտադիր սոցիալան վճարների մասին, Տեղական տուրքերի և 
վճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի 
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ 
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 
ունակություն. 
      գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն: 
 

4. Փամբակի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, 
եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր 3.1-
4)։ 
       Առաջատար մասնագետը` 
       կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
       ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում 
համապատասխան փաստաթղթերը. 
        բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է համայնքի բյուջեի կազմման, վերլուծման և 
համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքներին 
         իրականացնում է համայնքի գույքային հարկերի բազաների վարման աշխատանքները. 
         կատարում է գույքահարկի, հողի հարկի ապառքների, միասնական հարկ վճարողների և 
գույքահարկ վճարողների հաշվառման, համապատասխան բազաների վարման աշխատանքներ 
           իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և 
բաժնի պետին է ներկայացնում առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, 
միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 
          բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում 
բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան 

Առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 
իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 
         Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`  

  ա) միջնակարգ կրթություն 
             բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության 
Հարկային օրենսգրքի, Տեղական ինքնակառավարման մասին, Համայնքային ծառայության 
մասին, Գանձապետական համակարգի մասին, Բյուջետային համակարգի մասին,  
Հաշվապահական հաշվառման մասին, Տեղական տուրքերի և վճարների մասին, «Գույքի 
նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման մասին»,  Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ 
իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր 
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
             գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 
ունակություն: 



5. Փամբակի  համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական, 
քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման և զարգացման ծրագրերի բաժնի 
առաջատար մասնագետ (ծածկագիր 3.1-5)։ 

Առաջատար մասնագետը` 
        կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
       ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում հա-
մապատասխան փաստաթղթերը. 
       վարում է համայքնի սոցիալական էջը և պաշտոնական կայքի՝ ՀԿՏՀ-ի համապատասխան 
բաժինները. 
       իրականացնում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից բնակիչների գրանցման և 
ընդունելության աշխատանքները.  
       Վարում է աշխատակազմի կադրերի հաշվառումը, աշխատակիցների աշխատանքի 
ներկայության հաշվառման մատյանները և ամենամյա արձակուրդների գրաֆիկը. 
       Բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում 
բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան. 
      Առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 
իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`  
           ա) ունի միջնակարգ կրթություն 
           բ) ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի 
Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» և «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները,  
դիմումներն ու բողոքները քննարկելու կարգի մասին», ,,Հանրային 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) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 
ունակություն: 

 
6. Փամբակի  համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ 

(ծածկագիր 3.1-6)։ 
  Առաջատար մասնագետը`      
  կատարում է քարտուղարի հանձանարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 

           Իրականացնում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյանի վարումը քարտուղարին է 
ներկայացնում առաջարկություն զինապարտների վերաբերյալ ցուցակները, ինչպես նաև ըստ 
բնակության վայրի հաշվառումից հանվելու, աշխատանքի ընդունվելու և աշխատանքից 
ազատվելու վերաբերյալ տվյալները` տարածքային զինվորական կոմիսարիատ ներկայացնելու 
համար. 
           Քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է զորակոչի, զորահավաքի ու վարժական 
հավաքների կազմակերպման աշխատանքներին. 
          իրենց պարտականությունները խախտած զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ 
տեղեկություններ ունենալու դեպքում Քարտուղարին անհապաղ ներկայացնում առաջարկություն 
տարածքային զինվորական կոմիսարիատին այդ մասին գրավոր տեղեկություն տրամադրելու 
համար. 
           մասնակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի անձանց և 
պահեստազորայինների զինվորական հաշվառման բնագավառում Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար 
անձանց վերապահված լիազորությունների իրականացման աշխատանքներին. 



          վարում է համայնքի գաղտնի փաստաթղթաշրջանառությունը: 
          մասնակցում է համայնքի աղետների ռիսկի կառավարման՝ ԱՌԿ պլանի մշակման 
աշխատանքներին. 
          առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 
իրավունքներ և  կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 
        Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է ունենալ`  
           ա) միջնակարգ կրթություն. 

 բ) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության 
մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները,  
դիմումներն ու բողոքները քննարկելու կարգի մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», 
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին», «Զինվորական 
ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, 
ՀՀ կառավարության 2018թ-ի նոյեմբերի 8-ի ,,Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատելու և 
ՀՀ կառավարության 2010թ-ի մայիսի 27-ի թիվ 657-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,, 
թիվ 1269-Ն որոշման, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված 
այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր 
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
      գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն:   
 
  Մրցույթներին 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 2019թվականի 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» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12–րդ 
հոդվածի «ե» կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք ներկայացնում են 
նաև զին.գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման 
վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք, 

զ) մեկ լուսանկար (3x4 չափսի),  
է) անձնագրի պատճենը: 
Մրցույթներին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ` անձնագրով 

կամ անձը հաստատող փաստաթղթով: Փաստաթղթերն ընդունվում են Փամբակի 
համայնքապետարանում և Լոռու մարզպետարանի  ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  վարչությունում, 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:  

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես 
նաև պաշտոնների անձնագրերին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել 
Փամբակի համայնքապետարանի աշխատակազմ (գ. Փամբակ 1 փող. 23, հեռ.՝ 077 -758 -



863 093-256-756) և Լոռու մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն (1-ին հարկ, հեռ.՝ 
0322-4-09-27)։  

 
Մրցույթները կկայանան 23.06.2022թ. ժամը` 1100-ին Փամբակի համայնքապետարանի 

նիստերի դահլիճում 
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 08.06.2022թ. ժամը` 1500-ն : 


