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Համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված անձանց ՀՀ տարածքային 

կառավարման և զարգացման նախարարությունը տեղեկացնում է ժամանակավոր 
թափուր պաշտոնի վերաբերյալ 

  
Հայաստանի  Հանրապետության   Կոտայքի   մարզի   Եղվարդի    

համայնքապետարանի   աշխատակազմի բնապահպանության, գյուղատնտեսության և 
հողօգտագործման վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետ 

 (ծածկագիր՝ 3.1-10) 
 

ա) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 

բ) ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 

գ) հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, 

կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է բաժնի պետին. 

դ) իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  նախապատրաստում և 

բաժնի պետին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև 

առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ 

գրություններ. 

ե) իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում` բաժնի պետի մոտ ընդունելության համար.   

զ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին. 

է) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում 

բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան. 

ը) բաժնի պետի հանձնարարությամբ  կատարում  է շրջայցեր  համայնքի վարչական 

uահմաններում գտնվող հողամասերում և բաժնի պետին է ներկայացնում համապատասխան 

ուսումնասիրություններ  համայնքի տարածքում գտնվող հողերի նպատակային oգտագործման, 

հողoգտագործողների կողմից հողային oրենuդրության պահանջների պահպանման վերաբերյալ. 

թ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ  մասնակցում է համայնքի տարածքում բուսական և 

կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանման, համայնքի հողերի` հողատարումից, 

ողողումներից, ճահճացումից և թափոններով աղտոտումից պահպանության միջոցառումների 

կազմակերպման աշխատանքներին. 

ժ)  բաժնի պետի հանձնարարությամբ  մասնակցում է  համայնքի բնակչությանը միջավայրի 

ծրագրվող քաղաքաշինական փոփոխությունների մաuին իրազեկման աշխատանքներին. 



ժա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ  մասնակցում է  համայնքային uեփականություն 

համարվող շենքերի ու շինությունների հաշվառման, համարակալման և համայնքի 

uեփականության ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերի կազմման աշխատանքներին: 

Առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

 

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

  

ա) ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության 

պաշտոններում առնվազն երկու տարվա uտաժ 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 uտաժ,  մինչև 2015 թվականի հունվարի  1-ը համայնքային  

ծառայության  պետական և (կամ)  համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա 

աշխատանքային ստաժ. 

բ) ունի ՀՀ Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասինե, «Հանրային 

ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի, 

աշխատակազմի կանոնադրության, և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական 

ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում 

կողմնորոշվելու ունակություն. 

 գ)  տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 

 դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու 

ունակություն. 

  ե)  տիրապետում է  ռուսերենին (ազատ)  և մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է   

բացատրվել) լեզվի ։ 

 

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` 

մինչև համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույթում հաղթող ճանաչված 

մասնակցի (մասնակիցներից մեկի) կողմից  զբաղեցնելը  

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 2018  թվականի օգոստոսի 3-ը ժամը 10:00: 

Համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված անձինք լրացուցիչ 

տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տարածքային կառավարման և 



զարգացման նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3, հեռ. 511-

366): 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմ 


