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1.2-1 
(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) քարտուղարի (այսուհետ՝ քարտուղար) պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային 
ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբի երկրորդ ենթախմբում: 

2.Քարտուղարին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
(այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի 
Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ղեկավարը (այսուհետ՝ համայնքի ղեկավար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  ԵՎ  ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3. Քարտուղարն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է համայնքի ղեկավարին: 
4.Քարտուղարին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու են աշխատակազմի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների պետերը և աշխատակազմի ստորաբաժանումներում (բաժիններում) չներառված այլ 
պաշտոններ զբաղենող անձինք:  

5.Քարտուղարի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի բաժինների 
պետերից մեկը` համայնքի ղեկավարի հայեցողությամբ: 

Օրենքով նախատեսված դեպքերում քարտուղարին փոխարինում է համայնքային ծառայության 
կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը` Հայաստանի 
Հանրապետության  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

6. Քարտուղարը՝ 
1)աշխատակազմում կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է 

աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը. 
2)կատարում է համայնքի ղեկավարի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները, աշխատակազմի առջև դրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները 
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, լիազորությունները վերազանցելու համար:  

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Քարտուղարը՝ 
1)լուծում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրներ, ընդունում 

որոշումներ. 
2)աշխատակազմի բաժինների պետերին և աշխատակազմի բաժիններում չընդգրկված այլ 

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց տալիս է համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8. Քարտուղարը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում իր լիազորությունների շրջանակներում շփվում է համայնքի ղեկավարի, 

համայնքի ավագանու անդամների, աշխատակազմում հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, 
աշխատակազմի համայնքային ծառայողների և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց հետ. 

2)համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է այլ մարմիններում կազմակերպված 
նիստերին (խորհրդակցություններին). 

3)աշխատակազմից դուրս շփվում և պարբերաբար հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, 
մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների, Հայաստանի 
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Հանրապետության այլ համայնքների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների իրավասու մարմինների 
ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, 
ինչպես նաև հանդես է գալիս առաջարկություններով, զեկուցումներով և այլն:  

V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ  ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Քարտուղարը՝ 
1)համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրների բացահայտմանը, 
վերլուծմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու 
աշխատանքներին. 

2)բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է աշխատակազմի ռազմավարական և կազմակերպական 
նշանակության խնդիրներ, ինչպես նաև դրանց տալիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ. 

3)համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկություններ` աշխատակազմի գործունեության 
հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10.Քարտուղարը՝  
1)ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության առնվազն առաջատար պաշտոնների     

2-րդ ենթախմբի պաշտոններում կամ դրանց համապատասխանող` պետական ծառայության 
պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա համայնքային ծառայության 
ստաժ և համայնքային ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան կամ առնվազն 
հինգ տարվա հանրային ծառայության ստաժ և համայնքային ծառայության 2-րդ դասի առաջատար 
ծառայողի դասային աստիճանին համապատասխանող` պետական ծառայության դասային աստիճան 
(կոչում) կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական 
պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում 
համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երեք տարվա փորձ կամ 
գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ առնվազն 
հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը 
համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի առնվազն երեք 
տարվա աշխատանքային ստաժ: 

2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», 
«Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին», 
«Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի 
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, 
ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն. 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11.Քարտուղարը՝ 
1)ապահովում է աշխատակազմում համայնքային ծառայության մասին օրենսդրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը. 
2)մասնակցում է աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև համայնքային 

ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստման 
աշխատանքներին. 

3)ապահովում է աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում 
փոփոխություններ կատարելու նախագծերի մշակման աշխատանքների իրականացումը. 

4)համայնքային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով ապահովում է աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու 
համար անցկացվող մրցույթների և այդ պաշտոնները զբաղեցնող համայնքային ծառայողների 
ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը. 

5)աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ 
ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար 
անցկացված մրցույթի արդյունքների մասին մրցութային հանձնաժողովի եզրակացությունը, իսկ այդ 
արդյունքների գրավոր բողոքի առկայության դեպքում նաև Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի համապատասխան որոշումն ստանալուց 



հետո, աշխատանքային երեք օրվա ընթացքում, մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցին 
(մասնակիցներից մեկին) նշանակում է տվյալ պաշտոնում. 

6)հաստատում է աշխատակազմի ատեստավորման (այդ թվում` արտահերթ) ենթակա համայնքային 
ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր 
պաշտոնների խմբի պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողների ցուցակները. 

7)համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում աշխատակազմի ատեստավորման (այդ 
թվում` արտահերթ) ենթակա համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբի, ինչպես նաև 
առաջատար պաշտոնների խմբի առաջին ենթախմբի պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողների 
ցուցակները. 

8)ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության 
տակ գտնվող համայնքային ծառայողների ծառայողական բնութագրերը. 

9)աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ 
ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային 
ծառայողների ատեստավորման արդյունքում զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու դեպքում, 
ինչպես նաև ատեստավորման արդյունքների գրավոր բողոքի առկայության դեպքում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի համապատասխան 
որոշման հիման վրա օրենքով սահմանված ժամկետում ընդունում է տվյալ համայնքային ծառայողին 
զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին որոշում. 

10)օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում աշխատակազմի համայնքային ծառայողներին 
շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ծառայության 2-րդ և 3-րդ դասի առաջատար 
ծառայողի ու Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ծառայության 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասի կրտսեր 
ծառայողի դասային աստիճաններ. 

11)իր կողմից համայնքային ծառայության դասային աստիճան շնորհած աշխատակազմի 
համայնքային ծառայողին օրենքով նախատեսված հիմքերով զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու հետ 
միաժամանակ իր հրամանով զրկում է նաև տվյալ դասային աստիճանից. 

12)օրենքով նախատեսված դեպքերում սահմանված կարգով և ժամկետներում արտամրցութային 
կարգով նշանակումներ է կատարում աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար 
պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի պաշտոններում. 

13)համայնքային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով և ժամկետներում իր հայեցողությամբ որոշում է աշխատակազմի համայնքային ծառայության 
առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի 
ժամանակավոր թափուր պաշտոնները փոխարինող համայնքային ծառայողների կողմից զբաղեցնելու 
հարցը.  

14)օրենքով նախատեսված դեպքերում աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար 
պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի ժամանակավոր 
թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` տվյալ 
պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձի, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձի հետ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում կնքում է 
ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր. 

15)աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 2-րդ և 3-րդ 
ենթախմբերի, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնների խմբի պաշտոններ զբաղեցնող անձանց նկատմամբ 
կիրառում է օրենքով նախատեսված խրախուսանքներ և կարգապահական տույժեր. 

16)աշխատակազմի համայնքային ծառայողի 65 տարին լրանալուց առնվազն մեկ ամիս առաջ 
համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկություն այդ համայնքային ծառայողի պաշտոն 
զբաղեցնելը մինչև մեկ տարի ժամկետով շարունակելու թույլտվության մասին.  

17)համայնքի ղեկավարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած 
աշխատանքների մասին. 

18)իրեն անմիջական ենթակա և հաշվետու համայնքային ծառայողների կողմից իրենց կատարած 
աշխատանքների մասին ներկայացրած կիսամյակային հաշվետվությունների վերաբերյալ տալիս է 
համապատասխան եզրակացություններ. 

19) ապահովում է համայնքի ավագանու նիստերի նախապատրաստումը, արձանագրումը և նիստին 
ներկա ավագանու անդամների կողմից արձանագրության վավերացումը. 

20) կազմակերպում և ապահովում է աշխատակազմի աջակցությունն ավագանու անդամների կողմից 
համայնքի ավագանու որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը. 

21)ապահովում է աշխատակազմի գործավարության, նամակագրության և արխիվային գործի 
վարումը. 

22)կազմակերպում և ապահովում է համայնքի ղեկավարի որոշումների, կարգադրությունների 
նախագծերի նախապատրաստումը. 



23)համայնքի ղեկավարի ստորագրությանն է ներկայացնում նրա որոշումները և 
կարգադրությունները. 

24)ապահովում է ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների և ուղերձների հրատարակումը. 
25)կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից քաղաքացիների ընդունելությունը, 

հսկողություն է իրականացնում նրանց առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների քննարկման և 
ընթացքի նկատմամբ. 

26)համայնքի բնակիչներին, հասարակության ներկայացուցիչներին իրազեկում է տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մասին և կազմակերպում վերջիններիս 
մասնակցությամբ միջոցառումներ` սահմանված Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և իրավական 
ակտերով, ինչպես նաև համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության և 
հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգերով. 

27)վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի և ավագանու որոշումների կատարման, 
ինչպես նաև աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահության պահպանման նկատմամբ. 

28)ապահովում է ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների առաքումը համապատասխան 
մարզպետարան` յոթնօրյա ժամկետում. 

29)օրենքով, իրավական այլ ակտերով կամ աշխատակազմի կանոնադրությամբ նախատեսված իր 
լիազորությունների սահմաններում կամ գործառույթների շրջանակում նշանակում և ազատում է 
աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 
կարգապահական տույժեր. 

30)օրենքով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով և աշխատակազմի կանոնադրությամբ սահմանված 
իր լիազորությունների և գործառույթների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 
կատարման ցուցումներ. 

31)աշխատակազմում կազմակերպում է տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները. 
32)համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ, նրա անունից ներկայացնում է համայնքի շահերն այլ 

անձանց հետ փոխհարաբերություններում, ինչպես նաև դատարանում. 
33)խթանում է համայնքում տնտեսական գործունեություն նախաձեռնողների ծրագրերի և նրանց 

գործունեության առավել արդյունավետ իրականացումը. 
34)առաջարկություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով 

սահմանված կարգով համայնքի տարածքում քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար տեղեր 
առանձնացնելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի դրույթների 
խախտմամբ փակցված քարոզչական պաստառները, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերը վերացնելու 
մասին. 

35)առաջարկություն է ներկայացնում տեղամասային կենտրոնի գտնվելու վայրի սահմանման և  
ապահովում է քվեարկության սենյակի` Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով 
սահմանված պահանջներին համապատասխան կահավորումը. 

36)կանոնակարգում է հավաքների անցկացումը` Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով. 

37)իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմիններին վերապահված լիազորություններ. 

38)միջոցներ է ձեռնարկում համայնքում երեխաների ծնունդների չգրանցման դեպքերը բացահայտելու 
և այդ ծնունդների պետական գրանցումներն ապահովելու ուղղությամբ, օրենքով սահմանված դեպքերում և 
կարգով տալիս է երեխայի ծննդի պետական գրանցման գրավոր հայտարարություն. 

39)կազմակերպում է համայնքի արխիվային գործի վարումը. 
40)համայնքի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում համայնքի բնակիչ համարվող անձանց` 

վարորդական իրավունք ստանալու, աշխատավարձ և աշխատանքային հարաբերությունների հետ կապված 
այլ վճարներ ստանալու, նպաստներ և կրթաթոշակներ, քաղաքացիների ավանդներ ու փոստային 
առաքումներ (այդ թվում` դրամական և ծանրոցային) ստանալու լիազորագիրը. 

41)օրենքով uահմանված կարգով կազմակերպում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյանի 
վարման աշխատանքները, համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկություն զինապարտների 
վերաբերյալ ցուցակները, ինչպեu նաև ըuտ բնակության վայրի հաշվառումից հանվելու, աշխատանքի 
ընդունվելու և աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ տվյալները տարածքային զինվորական կոմիuարիատ 
ներկայացնելու համար. 

42)oրենքով uահմանված դեպքերում և կարգով մաuնակցում է զորակոչի, զորահավաքի ու վարժական 
հավաքների կազմակերպման աշխատանքներին. 

43)իրենց պարտականությունները խախտած զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ 
տեղեկություններ ունենալու դեպքում համայնքի ղեկավարին անհապաղ ներկայացնում է առաջարկություն 
տարածքային զինվորական կոմիuարիատին այդ մաuին գրավոր տեղեկատվություն տրամադրելու համար. 



44)իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի 
անձանց և պահեստազորայինների զինվորական հաշվառման բնագավառում Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված 
լիազորությունների իրականացմանը. 

45)անհրաժեշտ տեղեկատվություն է տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմին. 

46) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, իրավական այլ ակտերի, համայնքի ղեկավարի 
որոշումների, աշխատակազմի կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 
համար: 

47)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Աշխատակազմի քարտուղարն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ։  

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ  ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Աշխատակազմի քարտուղարին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության երկրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ,  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԵՎ  

ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ,  ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ  ԵՎ  ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ  ԲԱԺՆԻ  ՊԵՏԻ 
2.1-1 

(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, 
ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի (այսուհետ՝ բաժին) պետի պաշտոնն ընդգրկվում է 
համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի առաջին ենթախմբում: 

2.Բաժնի պետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
(այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի 
Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ղեկավարը (այսուհետ՝ համայնքի ղեկավար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Բաժնի պետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է աշխատակազմի քարտուղարին: 
4.Բաժնի պետին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու են բաժնի աշխատողները: 
5.Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է բաժնի գլխավոր մասնագետը` 

աշխատակազմի քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնի պետին փոխարինում է համայնքային ծառայության կադրերի 

ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության 
դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Բաժնի պետը աշխատակազմի քարտուղարի բացակայության դեպքում փոխարինում է նրան` համայնքի 
ղեկավարի հայեցողությամբ:  

6. Բաժնի պետը՝ 
1)բաժնում կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է աշխատանքները. 
2)կատարում է բաժնի գործունեության բնագավառում վարվող քաղաքականության մասով` համայնքի 

ղեկավարի, իսկ համայնքային ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով` աշխատակազմի 
քարտուղարի հանձնարարականները.   

3)պատասխանատվություն է կրում օրենքների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և 
կարգադրությունների, այլ իրավական ակտերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
լիազորությունները վերազանցելու, բաժնի առջև դրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները 
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Բաժնի պետը՝ 
1)լուծում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրներ, ընդունում որոշումներ. 
2)իրեն անմիջականորեն ենթակա աշխատողներին տալիս է համապատասխան ցուցումներ և 

հանձնարարականներ: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8.Բաժնի պետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում իր լիազորությունների շրջանակներում շփվում է համայնքի ղեկավարի, 

համայնքի ավագանու անդամների, աշխատակազմում հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, 
աշխատակազմի քարտուղարի, ինչպես նաև աշխատակազմի այլ աշխատողների հետ. 

2)բաժնի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում. 

Հավելված 2 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ  համայնքի 

ղեկավարի 2017 թվականի  
դեկտեմբերի 14-ի N 271-Ա որոշման 

 



3)համայնքի ղեկավարի և (կամ) քարտուղարի հանձնարարությամբ աշխատակազմից դուրս իր 
լիազորությունների շրջանակներում շփվում և հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, մասնակցում է 
Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության այլ համայնքների և այլ 
կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, 
խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, ինչպես նաև հանդես է գալիս 
առաջարկություններով, զեկուցումներով և այլն: 

V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ    ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Բաժնի պետը՝ 
1)համայնքի ղեկավարի և (կամ) քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և աշխատակազմի ռազմավարական, կազմակերպական և 
մասնագիտական նշանակության խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը, ինչպես նաև դրանց 
ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին. 

2)բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող 
մասնագիտական նշանակության խնդիրները, ինչպես նաև դրանց տալիս է ստեղծագործական և 
այլընտրանքային լուծումներ: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10. Բաժնի պետը՝  
1)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 ստաժ կամ 
վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն 
երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018 
թվականի հունվարի 1-ը` համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի 
առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ: 

2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», «Գույքահարկի մասին», «Հողի հարկի 
մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, 
աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի 
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 
ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն. 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11.Բաժնի պետը՝ 
1)կազմակերպում է բաժնի աշխատանքները, իր իրավասության շրջանակներում տալիս է 

հանձնարարականներ բաժնի աշխատակիցներին և վերահսկում է դրանց ժամանակին, պատշաճ և որակով 
կատարմանը. 

2)քարտուղարին է ներկայացնում բաժնի աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում, 
բաժնի լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում առաջարկություններ, տեղեկանքներ, 
հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրեր և այլ գրություններ. 

3)անհրաժեշտության դեպքում` համայնքի ղեկավարի և (կամ) քարտուղարի համաձայնությամբ և 
հանձնարարությամբ,  մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ 
կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին, այդ մարմիններից, 
պաշտոնատար անձանցից, կազմակերպություններից ստանալով բաժնի առջև դրված խնդիրների և  
գործառույթների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր. 

4)ստորագրում է իր և բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը. 
5)համայնքի ղեկավարի և (կամ) քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է իրավական ակտերի 

նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի մշակումը և նյութերի փորձաքննությունը.  
6)քարտուղարին ներկայացնում է առաջարկություններ` բաժնի համայնքային ծառայողներին 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ատեստավորելու, 
վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ, ինչպես նաև 
ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է բաժնի համայնքային ծառայողների 
ծառայողական բնութագրերը. 



7)կազմակերպում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և 
արդյունքները ներկայացնում աշխատակազմի քարտուղարին. 

8)աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է խորհրդակցություններ, 
հանդիպումներ, ապահովում է այդ խորհրդակցությունների, հանդիպումների արձանագրությունների 
կազմումը. 

9)օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմում և համայնքի ավագանու հաստատմանն է  
ներկայացնում համայնքի բյուջեի նախագիծը, դրանում առաջարկվող փոփոխություններն ու ապահովում է 
բյուջեի կատարումը, որի վերաբերյալ եռամսյա հաղորդումներ և տարեկան հաշվետվություն է ներկայացնում 
համայնքի ավագանուն. 

10)կազմակերպում է համայնքի բյուջեի կատարման հաշվառում, վարում է բյուջեում կատարված 
փոփոխությունների հաշվառում, բյուջեի կատարումը չապահովելու դեպքում համապատասխան 
առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքի ղեկավարին. 

11)տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու վերաբերյալ 
որոշման նախագծերը ներկայացնում է համայնքի ավագանու հաստատմանը. 

12)կազմակերպում է տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների, համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող համայնքային և պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի, համայնքի սեփականություն 
հանդիսացող գույքի վարձավճարների գանձումն ու վերահսկումը. 

13)առաջարկություն է ներկայացնում համայնքի ղեկավարին՝ տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները 
չվճարող անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու 
մասին.  

14)համայնքի կողմից իրականացվող ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարների դրույքաչափերի 
վերաբերյալ որոշման նախագիծը ներկայացնում է ավագանու հաստատմանը. 

15)միջոցառումներ է իրականացնում բյուջետային միջոցների խնայողաբար ծախսման և դրանց 
նպատակային օգտագործման ուղղությամբ, ինչպես նաև վերահսկողություն է իրականացնում սուբվենցիաների 
նպատակային օգտագործման նկատմամբ. 

16)եզրակացություն է տալիս համայնքի ղեկավարին՝ վերջինիս կողմից հիմնարկների և 
կազմակերպությունների հետ կնքվող պայմանագրերի նախագծերի ֆինանսական հիմնավորվածության 
վերաբերյալ. 

17)համայնքային ենթակայության հիմնարկներից, կազմակերպություններից ստանում է  ֆինանսական 
տեղեկություններ, ծախսերի նախահաշիվներ, համայնքի բյուջեն կազմելու և կատարելու համար անհրաժեշտ 
այլ նյութեր, հաշվապահական հաշվետվություններ և տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են 
ֆինանսավորման, հիմնարկների և կազմակերպությունների կողմից համայնքի հանդեպ ունեցած 
ֆինանսական պարտավորությունների կատարման և ֆինանսական կարգապահության նկատմամբ 
վերահսկողություն իրականացնելու համար. 

18)վերահսկողություն է իրականացնում աշխատակազմի աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի 
հաստատման համար օրենքով սահմանված կարգի պահպանման նկատմամբ, իրականացնում է 
հաշվապահական գործառույթները, ինչպես նաև ապահովում է կապը գանձապետարանի հետ. 

19)քննարկում է համայնքային ենթակայության հիմնարկների, կազմակերպությունների հաշվապահական 
հաշվետվությունները, հաշվեկշիռները և ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, պարբերաբար անցկացնում 
ստուգումներ, համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքի ղեկավարին. 

20)կազմակերպում է գնումների գործընթացը. 
21)առաջարկություն է ներկայացնում համայնքի ղեկավարին՝ սահմանափակելու, անհրաժեշտության 

դեպքում նաև կասեցնելու հիմնարկների և կազմակերպությունների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեից, եթե 
կան նրանց կողմից անօրինական ծախսումների փաստեր, ինչպես նաև եթե չեն ներկայացվել նախկինում 
բյուջեից հատկացված միջոցների ծախսման վերաբերյալ հաշվետվություններ և այլ նյութեր. 

22)իրականացնում է հսկողություն առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների 
ոլորտում. 

23)աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած 
աշխատանքների մասին. 

24)իրեն անմիջական ենթակա և հաշվետու համայնքային ծառայողների կողմից իրենց կատարած 
աշխատանքների մասին ներկայացրած կիսամյակային հաշվետվությունների վերաբերյալ տալիս է 
համապատասխան եզրակացություններ. 

25)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Բաժնի պետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ 

ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Բաժնի պետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի Հանրապետության 
համայնքային ծառայության առաջին դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ 

2.1-2 
(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) ներքին աուդիտի բաժնի պետի (այսուհետ՝ բաժնի պետ) պաշտոնն ընդգրկվում 
է համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի առաջին ենթախմբում: 

2.Բաժնի պետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
(այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի 
Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ղեկավարը (այսուհետ՝ համայնքի ղեկավար)։  

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  ԵՎ  ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3. Բաժնի պետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է համայնքի ղեկավարին։ 
4.Օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնի պետին փոխարինում է համայնքային ծառայության 

կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը, իսկ դրա 
անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով և ժամկետներում: 

5. Բաժնի պետը՝ 
1)բաժնում կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է 

աշխատանքները. 
2)կատարում է բաժնի գործունեության բնագավառում վարվող քաղաքականության մասով` համայնքի 

ղեկավարի, իսկ համայնքային ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով` աշխատակազմի 
քարտուղարի հանձնարարականները.   

3)պատասխանատվություն է կրում օրենքների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և 
կարգադրությունների, այլ իրավական ակտերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, 
կամ լիազորությունները վերազանցելու, բաժնի առջև դրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները 
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

6.Բաժնի պետը՝ 
1)լուծում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրներ, ընդունում որոշումներ: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

7. Բաժնի պետը՝  
1)աշխատակազմի ներսում իր լիազորությունների շրջանակներում շփվում է համայնքի ղեկավարի, 

համայնքի ավագանու անդամների, աշխատակազմում հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, 
աշխատակազմի քարտուղարի, ինչպես նաև աշխատակազմի այլ աշխատողների հետ. 

2)համայնքի ղեկավարի և (կամ) քարտուղարի հանձնարարությամբ աշխատակազմից դուրս իր 
լիազորությունների շրջանակներում շփվում և հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, մասնակցում է 
Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության մյուս համայնքների և այլ 
կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, 
խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, ինչպես նաև հանդես է գալիս 
առաջարկություններով, զեկուցումներով և այլն: 

 
 

Հավելված 3 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ  համայնքի 

ղեկավարի 2017 թվականի  
դեկտեմբերի 14-ի N 271-Ա որոշման 

 



V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ  ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Բաժնի պետը՝ 
1)համայնքի ղեկավարի և (կամ) քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և աշխատակազմի ռազմավարական, կազմակերպական և 
մասնագիտական նշանակության խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը, ինչպես նաև դրանց 
ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին. 

2)բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող 
մասնագիտական նշանակության խնդիրները, ինչպես նաև դրանց տալիս է ստեղծագործական և 
այլընտրանքային լուծումներ: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10. Բաժնի պետը՝  
1)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 ստաժ կամ 
վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն 
երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 
2018 թվականի հունվարի 1-ը` համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման 
ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, իսկ ներքին աուդիտի բաժնի պետի պաշտոնի 
դեպքում` առնվազն երեք տարվա մասնագիտական գործունեության փորձ աուդիտի ոլորտում: 

2)ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», 
«Հանրային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Իրավական ակտերի 
մասին», «Ներքին աուդիտի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին», 
«Գնումների մասին», «Գույքահարկի մասին», «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական 
ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում 
կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն. 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11. Բաժնի պետը՝  
1)կազմակերպում է բաժնի աշխատանքները, իր իրավասության շրջանակներում տալիս է 

հանձնարարականներ բաժնի աշխատակիցներին և վերահսկում է դրանց ժամանակին և պատշաճ որակով 
կատարումը. 

2)քարտուղարին է ներկայացնում բաժնի աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում, 
բաժնի լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում առաջարկություններ, տեղեկանքներ, 
հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրեր և այլ գրություններ.  

3)անհրաժեշտության դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի և (կամ) քարտուղարի համաձայնությամբ և 
հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ 
կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին, այդ 
մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից, կազմակերպություններից ստանալով բաժնի առջև դրված 
խնդիրների և գործառույթների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.  

4)ստորագրում է իր անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.  
5)համայնքի ղեկավարի և (կամ) քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է իրավական 

ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի մշակումը և նյութերի փորձաքննությունը.  
6)կազմակերպում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և 

արդյունքները ներկայացնում աշխատակազմի քարտուղարին.  
7)համայնքի ղեկավարի և (կամ) քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է 

խորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովում է այդ խորհրդակցությունների, հանդիպումների 
արձանագրությունների կազմումը,  

8)հետևում է ներքին աուդիտի ստանդարտներին, ներքին աուդիտորի վարքագծի կանոններին, 
ներքին աուդիտի կանոնակարգին և լիազոր մարմնի հաստատած ներքին աուդիտի մեթոդաբանությանը,  

9)պատրաստում և համայնքի ղեկավարին ու ներքին աուդիտի կոմիտեին է ներկայացնում ներքին 
աուդիտի կանոնակարգի նախագիծը, 

10)պատրաստում, հաստատում է ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերը, դրանց 
փոփոխությունները և ներկայացնում համայնքի ղեկավարի վավերացմանը, 



11)յուրաքանչյուր աուդիտի համար մշակում և հաստատում է աուդիտորական առաջադրանք, 
12)hամայնքի ղեկավարին զեկուցում է աուդիտի իրականացման խոչընդոտների և խնդիրների 

վերաբերյալ, 
13)առաջարկում է համայնքի ղեկավարին` փորձագետ նշանակել, եթե ներքին աուդիտի 

իրականացման համար պահանջվում են հատուկ գիտելիքներ ու հմտություններ, 
14)կազմում և համայնքի ղեկավարին ու ներքին աուդիտի կոմիտեին է ներկայացնում ներքին 

աուդիտի տարեկան և օրենսդրությամբ սահմանված այլ հաշվետվություններ,  
15)հետևում է ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի կատարմանը և ներքին աուդիտի 

մեթոդաբանության իրականացմանը,  
16)համագործակցում է ներքին աուդիտի կոմիտեի և դրա անդամների հետ, մասնակցում նրանց 

խորհրդակցություններին. 
17)բաժնի պետը բացի ներքին աուդիտին առնչվող աշխատանքներից աշխատակազմում այլ 

գործառույթներ և աշխատանքներ իրականացնելու իրավունք չունի: 
18) բաժնի պետն ունի այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝ համաձայն պաշտոնի անձնագրի: 
Բաժնի պետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ 

ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ  ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Բաժնի պետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի Հանրապետության 
համայնքային ծառայության առաջին դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան: 



 
 

 

 

 

 

Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ա Յ Ի Ն    Ծ Ա Ռ Ա Յ ՈՒ Թ Յ Ա Ն    Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ի    Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ,  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԵՎ  
ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ,  ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ  ԵՎ  ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ  ԲԱԺՆԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ  

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ  
2.3-1 

(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, 
ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի (այսուհետ՝ բաժին) գլխավոր մասնագետի պաշտոնն 
ընդգրկվում է համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի երրորդ ենթախմբում: 

2.Բաժնի գլխավոր մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է 
աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3. Բաժնի գլխավոր մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է բաժնի պետին: 
4. Բաժնի գլխավոր մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5. Բաժնի գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է բաժնի այլ գլխավոր 

մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում գլխավոր մասնագետին փոխարինում է համայնքային ծառայության 

կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը, իսկ դրա 
անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 
ժամկետներում: 

Բաժնի գլխավոր մասնագետը բաժնի այլ գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում փոխարինում 
է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6. Բաժնի գլխավոր մասնագետը՝ 
1)բաժնի աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)օժանդակում է բաժնի ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող համայնքային ծառայողների 

աշխատանքներին, ինչպես նաև մասնակցում է բաժնի աշխատանքների ծրագրմանը, իսկ բաժնի պետի 
հանձնարարությամբ` նաև կազմակերպմանը, 

3)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարականները. 
4)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները և տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
լիազորությունները վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7. Բաժնի գլխավոր մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը և 
հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8. Բաժնի գլխավոր մասնագետը՝ 
1) բաժնի նեերսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում. 
2)աշխատակազմի ներսում իր լիազորությունների շրջանակներում շփվում է աշխատակազմի 

քարտուղարի, աշխատակազմի այլ աշխատողների հետ,  

Հավելված 4 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ  համայնքի 

ղեկավարի 2017 թվականի  
դեկտեմբերի 14-ի N 271-Ա որոշման 

 
 



3)առանձին դեպքերում բաժնի պետի հանձնարարությամբ աշխատակազմից դուրս շփվում և հանդես է 
գալիս որպես ներկայացուցիչ: 

V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ  ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9. Բաժնի գլխավոր  մասնագետը իր լիազորությունների շրջանակներում մասնակցում է բաժնի առջև  
դրված խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և 
այլընտրանքային լուծումներին: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10. Բաժնի գխավոր մասնագետը՝ 
1)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 ստաժ կամ 
վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն 
երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018 
թվականի հունվարի 1-ը՝ համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի 
առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, 

2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,  «Հանրային 
ծառայության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին», «Գույքահարկի մասին», «Հողի հարկի մասին», «Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, 
աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի 
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 
ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը, 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11. Բաժնի գլխավոր մասնագետը՝ 
1)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի 

փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին. 
3)անհրաժեշտության դեպքում, բաժնի պետի համաձայնությամբ և հանձնարարությամբ, մասնակցում է 

համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից 
կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.  

4)անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի 
պետին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, 
հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և 
արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին.  

6)ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.  
7)իրականացնում է հաշվապահական հաշվառում ընդունված հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականությանը համապատասխան. 
8)մասնակցում է համայնքի բյուջեի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործման, դրանց 

կանոնակարգման հետ կապված միջոցառումների նախապատրաստմանը և իրականացմանը. 
9)ապահովում է տեղական տուրքերի և վճարների, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային և պետական սեփականություն համարվող հողերի, համայնքի սեփականություն համարվող 
գույքի վարձավճարների գանձումը,  

10)պայմանագրերին համապատասխան իրականացնում է դրամական ելքերը. 
11)հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության տվյալների հիման վրա մասնակցում է  

կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության տնտեսական վերլուծության անցկացմանը, 
մասնակցում հաշվապահական հաշվառման առաջադիմական ձևերի և մեթոդների մշակմանն ու ներդրմանը. 

12)հետևում է և պատասխանատու է հաշվապահական փաստաթղթերի պահպանման, դրանց 
ձևակերպման և սահմանված կարգով համապատասխան արխիվ հանձնելու համար. 

13)իրականացնում է փոխադրամիջոցների, գույքային հարկերի հաշվառումը, ապահովում է գույքային 
հարկերի գանձումը, կազմում ամփոփները և սահմանված կարգով հանձնում համակարգողին.  

14)վարում է գույքային հարկերի բազաները, կատարում է փոխադրամիջոցների սեփականատերերի 
ամենամսյա փոփոխություններ. 



15)աջակցում է տեղական հարկերի հաշվառման և հավաքագրման աշխատանքներին. 
16)կազմում է բյուջեի եկամուտների, ծախսերի նախահաշիվները և դրանցում կատարում 

փոփոխությունները. 
17)իրականացնում է գանձապետարանից ստացված քաղվածքների գրանցումը, բյուջեի կատարման 

հաշվետվության կազմումը յուրաքանչյուր ամսվա համար. 
18)բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների 

մասին. 
19)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ 

և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ  ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Բաժնի գլխավոր մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության երրորդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ,  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԵՎ  
ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ,  ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ  ԵՎ  ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ  ԲԱԺՆԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ  

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ  
2.3-2 

(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, 
ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի (այսուհետ՝ բաժին) գլխավոր մասնագետի պաշտոնն 
ընդգրկվում է համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի երրորդ ենթախմբում: 

2.Բաժնի գլխավոր մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է 
աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3. Բաժնի գլխավոր մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է բաժնի պետին: 
4. Բաժնի գլխավոր մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5. Բաժնի գլխավոր  մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է բաժնի այլ գլխավոր 

մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում գլխավոր մասնագետին փոխարինում է համայնքային ծառայության 

կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը, իսկ դրա 
անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 
ժամկետներում: 

Բաժնի գլխավոր մասնագետը բաժնի այլ գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում փոխարինում 
է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6. Բաժնի գլխավոր մասնագետը՝ 
1)բաժնի աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)օժանդակում է բաժնի ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող համայնքային ծառայողների 

աշխատանքներին, ինչպես նաև մասնակցում է բաժնի աշխատանքների ծրագրմանը, իսկ բաժնի պետի 
հանձնարարությամբ` նաև կազմակերպմանը, 

3)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարականները. 
4)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները և տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
լիազորությունները վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7. Բաժնի գլխավոր մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը և 
հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8. Բաժնի գլխավոր մասնագետը՝ 
1) բաժնի նեերսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում. 
2)աշխատակազմի ներսում իր լիազորությունների շրջանակներում շփվում է աշխատակազմի 

քարտուղարի, աշխատակազմի այլ աշխատողների հետ,  

Հավելված 5 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ  համայնքի 

ղեկավարի 2017 թվականի  
դեկտեմբերի 14-ի N 271-Ա որոշման 

 
 



3)առանձին դեպքերում բաժնի պետի հանձնարարությամբ աշխատակազմից դուրս շփվում և հանդես է 
գալիս որպես ներկայացուցիչ: 

V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ  ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9. Բաժնի գլխավոր  մասնագետը իր լիազորությունների շրջանակներում մասնակցում է բաժնի առջև  
դրված խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և 
այլընտրանքային լուծումներին: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10. Բաժնի գխավոր մասնագետը՝ 
1)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 ստաժ կամ 
վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն 
երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018 
թվականի հունվարի 1-ը՝ համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի 
առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, 

2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հանրային 
ծառայության մասին», «Գնումների մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Գույքահարկի մասին», «Հողի 
հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր  
լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, 
տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը, 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11. Բաժնի գլխավոր մասնագետը՝ 
1)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի 

փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի պետին. 
3)անհրաժեշտության դեպքում, բաժնի պետի համաձայնությամբ և հանձնարարությամբ, մասնակցում է 

համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից 
կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.  

4)անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի 
պետին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, 
հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և 
արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին.  

6)ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.  
7)մասնակցում է գնումների գործընթացի կազմակերպման աշխատանքներին.  
8)կանոնակարգում է գնումների հանձնաժողովների աշխատանքները և հայտերի գրանցամատյանի 

վարման պատասխանատուն է. 
9)կազմում և պատվիրատուի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում տվյալ գնման ընթացակարգի 

արձանագրությունը.  
10)սահմանված կարգով տրամադրում է հրավեր. 
11)կազմում և հանձնաժողով է ներկայացնում հաստատման ենթակա փաստաթղթերի փաթեթը. 
12)համապատասխան փաստաթղթեր կազմելով` գրառում է հանձնաժողովի գործունեությանը վերաբերող 

տեղեկությունները և ապահովում հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում այդ փաստաթղթերի անվնաս 
պահպանումը. 

13)կազմում և բաժնի պետին է ներկայացնում մրցույթի վերաբերյալ պարզաբանումները. 
14)մասնակցում է համայնքի բյուջեի նախագծի և տարեկան հաշվետվությունների կազմման 

աշխատանքներին. 
15)աջակցում է տեղական հարկերի հաշվառման և հավաքագրման աշխատանքներին.  
16)վարում է համայնքի ինտերնետային կայքը. 
17)բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների 

մասին. 
18)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 



Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ 
և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ  ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Բաժնի գլխավոր մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության երրորդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

2.3-3 
(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) գլխավոր մասնագետի (այսուհետ՝ գլխավոր մասնագետ) պաշտոնն ընդգրկվում է 
համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի երրորդ ենթախմբում: 

2.Գլխավոր մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է 
աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Գլխավոր մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է քարտուղարին: 
4.Գլխավոր մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի այլ գլխավոր 

մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում գլխավոր մասնագետին փոխարինում է համայնքային ծառայության 

կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը, իսկ դրա 
անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 
ժամկետներում: 

Գլխավոր մասնագետը աշխատակազմի այլ գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում 
փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6. Գլխավոր մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման լիազորություններ 

չունի. 
2)մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքների ծրագրմանը, իսկ քարտուղարի հանձնարարությամբՙ 

նաև կազմակերպմանը. 
3)օժանդակում է աշխատակազմի ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող համայնքային ծառայողների 

աշխատանքներին, ինչպես նաև մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքների ծրագրմանը, իսկ 
քարտուղարի հանձնարարությամբ` նաև կազմակերպմանը. 

4)կատարում է քարտուղարի հանձնարարականները. 
5)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները և տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
լիազորությունները վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7. Գլխավոր  մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը և 
հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8.Գլխավոր մասնագետը՝ 
1) աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում. 
2)առանձին դեպքերում քարտուղարի հանձնարարությամբ աշխատակազմից դուրս շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ: 
 

Հավելված 6 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի 

ղեկավարի 2017 թվականի  
դեկտեմբերի 14-ի N 271-Ա որոշման 

 
 



V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ  ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Գլխավոր մասնագետը իր լիազորությունների շրջանակներում մասնակցում է աշխատակազմի առջև 
դրված խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և 
այլընտրանքային լուծումներին: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10.Գլխավոր մասնագետը՝ 
1)ունի «Սոցիալական աշխատանքի» բարձրագույն մասնագիտական կրթություն կամ ունի այլ 

մասնագիտությամբ 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 ստաժ կամ 
վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն 
երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2018 
թվականի հունվարի 1-ը՝ համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման ոլորտի  
առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, 

2)տիրապետում է սոցիալական աջակցություն հայցողի, ինչպես նաև ստացողի իրավունքների ու 
օրինական շահերի պաշտպանությանն առընչվող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և իր 
լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերին, ներառյալ «Համայնքային ծառայության մասին», 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին», «Հանրային ծառայության 
մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Երեխաների իրավունքների մասին», «Առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին», «Կանանց և տղամարդկանց հավասար 
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին», «Զինապարտության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ 
կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև ունի տրամաբանելու, վերլուծելու, 
խնդրահարույց իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)քաջատեղյակ է համայնքում տիրող սոցիալական, միջանձնային հարաբերություններից. 
4)զգայուն է կանանց, երեխաների, ծերերի, ազգային փոքրամասնությունների և այլ գենդերային ու 

սոցիալական խմբերի առանձնահատուկ իրական կարգավիճակի նկատմամբ. 
5)ճանաչում է մարգինալացված խմբերի իրավունքներըՙ կենտրոնում ունենալով մարդու հիմնական 

իրավունքները և ազատությունները, գործում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը և այդ 
սկզբունքներին համապատասխան.  

6)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, 
7) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11.Գլխավոր մասնագետը՝ 
1)կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի 

փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում քարտուղարին. 
3)անհրաժեշտության դեպքում, քարտուղարի համաձայնությամբ և հանձնարարությամբ, մասնակցում է 

համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից 
կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.  

4)անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությո ւնների սահմաններում նախապատրաստում և 
քարտուղարին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, 
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5) ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.  
6)աջակցում է նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության իրականացմանը համայնքի 

տարածքում,  
7)մասնակցում է համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների, ակումբների, մշակույթի տների, 

երիտասարդական կենտրոնների, գրադարանների, կրթական, մշակութային և երիտասարդական այլ 
հիմնարկների ու կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպմանը և կառավարմանը, 

8)իրականացնում է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը, ապահովում նրանց ընդգրկումն 
ուսումնական հաստատություն. 

9)մասնակցում է համայնքում երիտասարդական խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի, 
միջոցառումների իրականացմանը,  

10)նպաստում է համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը. 



11)մասնակցում է համայնքային ենթակայության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 
հաստատությունների և մարզական կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպմանը և 
կառավարմանը, 

12)աջակցում է համայնքի տարածքում իրականացվող վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների 
կանխարգելիչ և սանիտարահակահամաճարակային աշխատանքներին, 

13)դիմումների, փաստաթղթերի, տեղեկությունների, տեղեկատվական համապատասխան բազաների 
ուսումնասիրության, տնային այցելությունների, մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներից 
ստացված ահազանգերի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներով 
հայտնաբերում և հաշվառում է համայնքի տարածքում բնակվող կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող 
անձանց, ընտանիքներին և այլ սոցիալական խմբերին, իրականացնում կարիքների նախնական գնահատում 
համապատասխան ձևաթղթովՙ համագործակցում սոցիալական աջակցության տարածքային գրասենյակի 
հետ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում աջակցում կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող անձանց, 
ընտանիքներին և այլ սոցիալական խմբերին դիմելու տարածքային մարմնին. 

14)պաշտպանում է սոցիալական աջակցություն ստացողի իրավունքներն ու օրինական շահերը. 
15)գնահատում է սոցիալական աջակցություն ստացողի սոցիալական կարիքները. 
16)շահառուի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամների հետ պարբերական հանդիպումների, տնային 

այցելությունների, փաստաթղթերի ուսումնասիրության և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
չարգելված այլ միջոցներով իրականացնում սոցիալական դեպքի մշտադիտարկում, արձանագրում շահառուի և 
(կամ) նրա ընտանիքի անդամների սոցիալական կարիքների փոփոխությունները, դրանց նվազման կամ աճի 
միտումները. 

17)ապահովում է սոցիալական աջակցություն ստացողի ներգրավվածությունը և ակտիվ 
մասնակցությունն իր խնդիրների լուծման գործընթացին, որոշումների կայացմանըՙ զարգացնում սոցիալական 
աջակցություն ստացողի սոցիալական հմտությունները և ինքնիրացումը, ինչպես նաև նպաստում նոր 
ունակությունների ձեռք բերմանըՙ հետագայում խնդրահարույց իրավիճակներն ինքնուրույն հաղթահարելու 
նպատակով. 

18)կազմում է սոցիալական աջակցություն ստացողի անհատական զարգացման ծրագիրըՙ ներգրավելով 
համայնքի տարածքում գործող աջակցող ցանցի ներկայացուցիչներին. 

19)ձևավորում և (կամ) զարգացնում է համայնքի տարածքում գործող աջակցող ցանցը, դրա ռեսուրսներն 
ու հնարավորություններն օգտագործում շահառուի անհատական զարգացման ծրագիրը կազմելու և 
իրագործելու նպատակով. 

20)համակարգում է անհատական զարգացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 
իրականացումը, կազմակերպում խմբային քննարկումներ և ուղղորդում սոցիալական աջակցություն ստացողին 
տարբեր մասնագիտացված կազմակերպություններՙ իրենց իրավունքների մասին տեղեկանալու, ինչպես նաև 
դրանք իրացնելու համար. 

21)ստանձնում է միջնորդի դեր շահառուի, համապատասխան կառույցների կամ մարմինների, ինչպես 
նաև շահառուի անմիջական միջավայրի կամ ոչ ֆորմալ ցանցի միջևՙ նպաստելով նրանց ակտիվ և 
արդյունավետ համագործակցությանը. 

22)շահագրգիռ կողմերի հետ մշակում կանխարգելող ծրագրերՙ ուղղված համայնքում բացահայտված 
ռիսկային գործոնների նվազեցմանը. 

23)ապահովում անձանց համար սոցիալական աջակցության տրամադրման հավասար 
հնարավորություններ. 

24)պահանջում է սոցիալական աջակցություն հայցող կամ սոցիալական աջակցություն ստացող անձից 
միայն սոցիալական աջակցության տրամադրման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները, աջակցում 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ճիշտ ներկայացմանը. 

25)աջակցում է համայնքի տարածքում բնակվող անձանց (ընտանիքների) սոցիալական աջակցության 
իրավունքի իրականացմանը, նրանց համար ապահովում սոցիալական երաշխիքների հասանելիությունը, 
ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգերում այդ ընտանիքների մասին ամրագրված տվյալների  
հավաստիությունը. 

26)աջակցում է համայնքի տարածքում բնակվող անձանց (ընտանիքների) սոցիալական աջակցության 
իրավունքի իրականացմանը. 

27)ուսումնասիրում է քաղաքացիների դիմում-բողոքներում բարձրացված հարցերը և օրենքով 
սահմանված կարգով և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխանները, 

28)մասնակցում է քաղաքացու (ընտանիքի) անհատական զարգացման ծրագրի կազմման 
աշխատանքներին, առաջարկում սոցիալական աջակցություն ստանալու համար դիմած քաղաքացուն 
տրամադրվելիք սոցիալական ծառայության տեսակը, դրանով ապահովում սոցիալական ծառայության 
համարժեքությունը քաղաքացիների (ընտանիքի) անհատական պահանջմունքներին. 

29)առաջարկություն է ներկայացնում սոցիալական ծառայությունների տրամադրման գործընթացի 
բարելավման ուղղությամբ, մասնակցում է համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատման, սոցիալական 
աջակցության համայնքային ծրագրի մշակման և իրականացման աշխատանքներին. 



30)պահպանում է իր կողմից սպասարկվող քաղաքացիներին (ընտանիքներին) սոցիալական    
աջակցություն տրամադրելու ընթացքում իրեն հայտնի դարձած տեղեկությունների գաղտնիությունը.  

31)մասնակցում է համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին օրենսդրությամբ 
վերապահված գործառույթների իրականացման աշխատանքներին, առաջարկություններ է ներկայացնում 
համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի խնդիրների լուծման ուղղությամբ,                                                                                               

32)համակարգում է համայնքում երեխաների ծնունդների չգրանցման դեպքերը բացահայտելու և այդ 
ծնունդների պետական գրանցումներն ապահովելու ուղղությամբ. 

33)մասնակցում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյանի օրենքով uահմանված կարգով վարման 
աշխատանքներին, նախապատրաստում և աշխատակազմի քարտուղարին է ներկայացնում առաջարկություն 
զինապարտների վերաբերյալ ցուցակները, ինչպեu նաև ըuտ բնակության վայրի հաշվառումից հանվելու, 
աշխատանքի ընդունվելու և աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ տվյալները տարածքային զինվորական 
կոմիuարիատ ներկայացնելու համար. 

34)իր իրավասության սահմաններում մաuնակցում է զորակոչի, զորահավաքի ու վարժական հավաքների 
կազմակերպման աշխատանքներին. 

35)իրենց պարտականությունները խախտած զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկություններ 
ունենալու դեպքում այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է աշխատակազմի քարտուղարին. 

36)իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի 
անձանց և պահեստազորայինների զինվորական հաշվառման իրականացման աշխատանքներին. 

37)աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած 
աշխատանքների մասին. 

38)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Գլխավոր մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում 

է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ  ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Գլխավոր մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի Հանրապետության 
համայնքային ծառայության երրորդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ  

2.3-4 
(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) գլխավոր մասնագետի (այսուհետ՝ գլխավոր մասնագետ) պաշտոնն ընդգրկվում 
է համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի երրորդ ենթախմբում: 

2.Գլխավոր մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է 
աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Գլխավոր մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է քարտուղարին: 
4.Գլխավոր մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի այլ 

գլխավոր մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում գլխավոր մասնագետին փոխարինում է համայնքային 

ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը, 
իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Գլխավոր մասնագետը աշխատակազմի այլ գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում 
փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6. Գլխավոր մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)օժանդակում է աշխատակազմի ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող համայնքային ծառայողների 

աշխատանքներին, ինչպես նաև մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքների ծրագրմանը, իսկ 
քարտուղարի հանձնարարությամբ` նաև կազմակերպմանը, 

3)կատարում է քարտուղարի հանձնարարականները. 
4)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները և տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
լիազորությունները վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7. Գլխավոր մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը և 
հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8.Գլխավոր մասնագետը՝ 
1) աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում. 
2)առանձին դեպքերում քարտուղարի հանձնարարությամբ աշխատակազմից դուրս շփվում և հանդես 

է գալիս որպես ներկայացուցիչ: 
 
 
 

Հավելված 7 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ  համայնքի 

ղեկավարի 2017 թվականի  
դեկտեմբերի 14-ի N 271-Ա որոշման 

 
 



V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ  ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Գլխավոր մասնագետը իր լիազորությունների շրջանակներում մասնակցում է աշխատակազմի 
առջև դրված խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց 
ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10.Գլխավոր մասնագետը՝ 
1)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 ստաժ կամ 
վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն 
երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 
2018 թվականի հունվարի 1-ը՝ համայնքային ծառայության, պետական և (կամ) համայնքային կառավարման 
ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, 

2)ունի Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի, «Քաղաքաշինության մասին», 
«Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հանրային ծառայության 
մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր  լիազորությունների 
հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր 
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը, 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11.Գլխավոր մասնագետը՝ 
1)կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի 

փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում 
քարտուղարին. 

3)անհրաժեշտության դեպքում, քարտուղարի համաձայնությամբ և հանձնարարությամբ, մասնակցում 
է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից 
կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.  

4)անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և 
քարտուղարին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, 
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և 
արդյունքները ներկայացնում է քարտուղարին.  

6)ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.  
7)մասնակցում է համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի` համայնքի (բնակավայրի) 

գլխավոր հատակագծի և քաղաքաշինական գոտիավորման նախագծի կամ դրանց փոփոխությունների ու 
նախագծման առաջադրանքների կազմման աշխատանքներին.  

8)սահմանված կարգով կազմում և վարում է համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզը 
(ընթացիկ քարտեզը), 

9) նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով վարում է համայնքի քաղաքաշինական 
կադաստրը, կազմում է համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը և ներկայացնում համայնքի 
ղեկավարին. 

10) սահմանված դեպքերում և կարգով համայնքի բնակչությանն իրազեկում է միջավայրի ծրագրվող 
քաղաքաշինական փոփոխությունների մասին. 

11)համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին համապատասխան` սահմանված 
կարգով կառուցապատողներին տալիս է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (կամ 
նախագծման թույլտվություն), որում ներառվում են օբյեկտի նախագծման տեխնիկական պայմանները: 

12)սահմանված կարգով համաձայնեցնում է ճարտարապետաշինարարական նախագծերը, 
եզրակացություն է ներկայացնում համայնքի ղեկավարինՙ շինարարության (քանդման) թույլտվություն տալու 
և միջոցառումներ ձեռնարկում շինարարության թույլտվությամբ նախատեսված ժամկետներում 
կառուցապատումն ավարտելու համար. 

13) օրենքով սահմանված կարգով ձևակերպում է շինարարության ավարտական ակտ, ինչպես նաև 
տրամադրում է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման թույլտվություն. 



14)կանխարգելում և կասեցնում է ինքնակամ շինարարությունը և օրենքով սահմանված կարգով 
ապահովում է դրանց հետևանքների վերացումը. 

15)սահմանված կարգով վերահսկողություն է իրականացնում շենքերի ու շինությունների 
նպատակային օգտագործման և պահպանման, կառուցապատողներին տրված ճարտարապետա-
հատակագծային առաջադրանքով, համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությամբ սահմանված 
պահանջների կատարման նկատմամբ. 

16)իրականացնում է համայնքային սեփականություն համարվող շենքերի և շինությունների 
հաշվառումը, բաշխումը, կազմում է սեփականության ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերըՙ համայնքի 
ավագանու հաստատմանը ներկայացնելու նպատակով. 

17)համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությանը համապատասխան եզրակացություն է տալիս 
արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություն տալու վերաբերյալ.  

18)մասնակցում է համայնքի կոմունալ տնտեսության աշխատանքի կազմակերպմանը, համայնքի 
սեփականություն հանդիսացող բնակելի տների և ոչ բնակելի տարածքների, հանրակացարանների, 
վարչական շենքերի և այլ շինությունների պահպանման, շահագործման, նորոգման կազմակերպմանը. 

19)մասնակցում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող ներհամայնքային հաղորդակցության 
ուղիների, ջրմուղի, կոյուղու, ոռոգման ու ջեռուցման ցանցերի և այլ կառուցվածքների շահագործման 
կազմակերպմանը և կառավարմանը. 

20)մասնակցում է համայնքի բնակավայրերի բարեկարգման և կանաչապատման կազմակերպման 
աշխատանքներին. 

21)քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է համայնքային գերեզմանատների պահպանման 
աշխատանքներին, հետևում նրանց խնամքին և մաքրությանը. 

22)մասնակցում է հանգստի հանրային վայրերի խնամքին և պահպանությանը. 
23)հսկողություն է իրականացնում ընդհանուր օգտագործման տարածքներում բարեկարգման 

կանոնների պահպանմանը, կանաչ գոտիների պահպանությանը, աղբահանության աշխատանքները 
ժամանակին կազմակերպմանը, չսահմանված վայրում աղբի թափման, աղբահանության համար 
անհրաժեշտ պայմանների ապահովմանը և առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքի ղեկավարին, 
խախտումներ թույլ տված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վարչական պատասխանատվության 
ենթարկելու, հանդիսանում է աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների 
իրականացման պատասխանատուն. 

24)աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած 
աշխատանքների մասին. 

25)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Գլխավոր մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և 

կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ  ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Գլխավոր մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության երրորդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  
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ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԵՎ  ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ,  ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ  ԵՎ  
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3.1-1 
(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, 
ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետի (այսուհետ՝ առաջատար 
մասնագետ) պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի առաջին 
ենթախմբում: 

2.Բաժնի առաջատար մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից 
ազատում է աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3. Բաժնի առաջատար մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է բաժնի պետին: 
4. Բաժնի առաջատար մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Բաժնի առաջատար մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է բաժնի այլ 

առաջատար մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնի առաջատար մասնագետին փոխարինում է համայնքային 

ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը, 
իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Բաժնի առաջատար մասնագետը բաժնի այլ առաջատար մասնագետի բացակայության դեպքում 
փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6. Բաժնի առաջատար մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Բաժնի առաջատար մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների 
ընդունմանը և հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8. Բաժնի առաջատար մասնագետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում, 
2)աշխատակազմի բաժինների աշխատողների և պաշտոնատար անձանց հետ շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, 
3) աշխատակազմից դուրս շփվում է բաժնի պետի հանձնարարությամբ. 
4)աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի: 
 

Հավելված 8 
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V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9. Բաժնի առաջատար մասնագետը՝ 
1) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը, 
2)բարդ խնդիրների բացահայտմանը, դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին 

մասնակցելու լիազորություններ չունի: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10.Բաժնի առաջատար  մասնագետը՝ 
1)ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի. 
2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,  «Հանրային 

ծառայության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», 
«Գույքահարկի մասին», «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, 
աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի 
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 
ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն: 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11.Բաժնի առաջատար մասնագետը՝ 
1)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 
3)հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման 

ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է բաժնի պետին. 
4)իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  նախապատրաստում և բաժնի 

պետին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, 
հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում՝ բաժնի պետի մոտ ընդունելության համար.   
6)բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին. 
7)բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված 

հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
նախապատրաստում պատասխան. 

8)վարում է գույքային հարկերի բազաները, կատարում է անշարժ գույքի սեփականատերերի 
ամենամսյա փոփոխություններ. 

9)իրականացնում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գույքային հարկերի հաշվառումը, 
իրավաբանական անձանց հայտարարագրերի գրանցումը, քարտերի վարումը. 

10)իրականացնում է ծանուցագրերի տրամադրման, տեղական հարկերի գանձման  
աշխատանքները, կազմում ամփոփները և սահմանված կարգով հանձնում համակարգողին.   

11)իրականացնում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային և պետական 
սեփականություն համարվող վարձակալությամբ տրամադրված հողերի, համայնքի սեփականություն 
համարվող վարձակալությամբ տրամադրված գույքի հաշվառումը, ապահովում է վարձակալական 
վճարների գանձումը, 

12)աջակցում է տեղական տուրքերի և վճարների գանձման աշխատանքներին. 
13) իրականացնում է համայնքի բյուջեով նախատեսված եկամուտների գանձման աշխատանքները. 
14)բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների 

մասին. 
15)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Բաժնի առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Բաժնի առաջատար մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության առաջին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ,  

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԵՎ  ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ,  ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ  ԵՎ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ  ԲԱԺՆԻ  ԱՌԱՋԱՏԱՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

3.1-2 
(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի 
աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման 
և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետի (այսուհետ՝ 
առաջատար մասնագետ) պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների 
խմբի առաջին ենթախմբում: 

2.Բաժնի առաջատար մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և 
պաշտոնից ազատում է աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3. Բաժնի առաջատար մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է բաժնի պետին: 
4. Բաժնի առաջատար մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Բաժնի առաջատար մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է բաժնի այլ 

առաջատար մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնի առաջատար մասնագետին փոխարինում է 

համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները 
բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Բաժնի առաջատար մասնագետը բաժնի այլ առաջատար մասնագետի բացակայության դեպքում 
փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6. Բաժնի առաջատար մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Բաժնի առաջատար մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների 
ընդունմանը և հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8. Բաժնի առաջատար մասնագետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում, 
2)աշխատակազմի բաժինների աշխատողների և պաշտոնատար անձանց հետ շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, 
3) աշխատակազմից դուրս շփվում է բաժնի պետի հանձնարարությամբ. 
4)աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի: 

Հավելված 9 
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V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9. Բաժնի առաջատար մասնագետը՝ 
1) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը, 
2)բարդ խնդիրների բացահայտմանը, դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին 

մասնակցելու լիազորություններ չունի: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10.Բաժնի առաջատար  մասնագետը՝ 
1)ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի. 
2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,  «Հանրային 

ծառայության մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», «Գույքահարկի մասին», «Հողի հարկի 
մասին», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի 
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ 
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)ունի տեղական տնտեսական, մշակութային և քաղաքական միջավայրի մասին իմացություն, 
տիրապետում է ֆինանսական կառավարման, տեղական տնտեսական զարգացման 
ռազմավարություններիի, զարգացման միտումներին և սկզբունքներին, բիզնես պլանավորմանը և և 
զարգացմանը.  

4)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
5)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն. 
6) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11. Բաժնի առաջատար մասնագետը՝ 
1)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 
3)հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման 

ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է բաժնի պետին. 
4)իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  նախապատրաստում և 

բաժնի պետին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, 
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում՝ բաժնի պետի մոտ ընդունելության համար.   
6)բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին. 
7)բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված 

հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
նախապատրաստում պատասխան. 

8) հանդիսանում է տնտեսական զարգացման հարցերով պատասխանատուն, մշակում է տեղական 
տնտեսական զարգացման պլանը. 

9)իրականացնում է տեղական տնտեսական վերլուծություններ՝ տեղական համագործակցության, 
ֆինանսների հասանելիության, տնտեսության կառուցվածքի, ենթակառուցվածքների և ընթացակարգերի, 
մարդկային կապիտալի, արտաքին դիրքավորման և մարքեթինգի շրջանակներում. 

10) աջակցում է տնտեսական զարգացման ընդհանուր տեսլականի և նպատակների ձևակերպմանը, 
ինչպես նաև գործողությունների ու նախագծերի սահմանմանը։ 

11)համակարգում է գործողությունների պլանի մշակման և իրականացման գործընթացը՝ առկա 
բյուջեի և համայնքապետարանի կողմից սահմանված առաջնահերթությունների շրջանակներում. 

12)ձեռնարկում է վերլուծություն տնտեսական և ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղությունների 
բացահայտման նպատակով և մշակում ռազմավարություն՝ այդ հնարավորությունների հետագա 
զարգացման ուղղությամբ. 

13) բացահայտում է տնտեսական զարգացման ծրագրերի և նախագծերի ֆինանսավորման տարբեր 
հնարավորություններ. 

14)նախաձեռնում և իրականացնում է գործողություններ, որոնք ուղղված են գյուղատնտեսության, 
գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանը համայնքում. 

15)առաջարկում է գաղափարներ բիզնես ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ՝ բիզնես-
ինկուբատոր, արդյունաբերական գոտի, արդյունաբերական պարկ և այլն. 

16)նախաձեռնում և իրականացնում է գործողություններ, որոնք ուղղված են գործարար միջավայրի 
զարգացմանը համայնքում. 



 
 

17) համակարգում և իրականացնում է ներդրումների ներգրավմանը ուղղված գործողությունները. 
18) գործում է որպես հիմնական կոնտակտային անձ՝ գործարարների և ինվեստորների համար. 
19)նպաստում է բիզնեսի աջակցմանը ուղղված ծառայությունների զարգացմանը, առաջարկում 

աջակցման համապատասխան մեխանիզմներ. 
20)մասնակցում է տեղական գործարարության զարգացման կարիքների բացահայտմանը, 

արդյունավետ մարքեթինգային խրախուսման միջոցառումների կիրառմանը՝ ներդրումների ներգրավման 
նպատակով. 

21)առաջարկում է ստեղծել և պահպանել սերտ համագործակցություն գործարար և տնտեսական 
զարգացման համապատասխան կառույցների և պետական գերատեսչությունների հետ՝ ծրագրերի 
անխափան իրականացումը ապահովելու և համայնքի շահերը ներկայացնելու համար. 

22)հավաքագրում, մշակում և ներկայացնում է սոցիալական, տնտեսական, ժողովրդագրական և 
համայնքային տվյալներ, որոնք կաջակցեն համայնքապետարանի աշխատանքներին. 

23)բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների 
մասին. 

24)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Բաժնի առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Բաժնի առաջատար մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության առաջին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ   ԱՌԱՋԱՏԱՐ   ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

3.1-3 
(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) առաջատար մասնագետի (այսուհետ՝ առաջատար մասնագետ) պաշտոնն 
ընդգրկվում է համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի առաջին ենթախմբում: 

2.Առաջատար մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է 
աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Առաջատար մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է քարտուղարին: 
4.Առաջատար մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Առաջատար մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի այլ 

առաջատար մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում առաջատար մասնագետին փոխարինում է համայնքային 

ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը, 
իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Առաջատար մասնագետը աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետի բացակայության դեպքում 
փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)կատարում է քարտուղարի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Առաջատար մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը և 
հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում, 
2)աշխատակազմի բաժինների աշխատողների և պաշտոնատար անձանց հետ շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, 
3) աշխատակազմից դուրս շփվում է քարտուղարի հանձնարարությամբ. 
4)աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի: 

V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Առաջատար մասնագետը՝ 
1) քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը, 
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2)բարդ խնդիրների բացահայտմանը, դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին 
մասնակցելու լիազորություններ չունի: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի. 
2)ունի Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի, «Համայնքային ծառայության մասին», 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Քաղաքաշինության մասին», 
«Զինապարտության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Բնության հատուկ պահպանվող 
տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և 
իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև 
տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն: 
5)տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։ 

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 
3)հետևում է քարտուղարի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման 

ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է աշխատակազմի քարտուղարին. 
4)իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և 

քարտուղարին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, 
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում` քարտուղարի մոտ ընդունելության համար. 
6)քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին. 
7)քարտուղարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված 

հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
նախապատրաստում պատասխան. 

8)մասնակցում է համայնքի հողերի օգտագործման սխեմաների ու քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին. 

9) մշակում և կազմում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառավարման ամենամյա 
և հնգամյա ծրագրերը, որոնք կազմում են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի բաղկացուցիչ մասը, և 
դրանք ներկայացնում համայնքի ղեկավարին՝ ավագանու հաստատման նպատակով. 

10)իրականացնում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի ընթացիկ 
հաշվառումը և կազմում է համայնքի հողային հաշվեկշիռը.  

11)առաջարկություն է ներկայացնում համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին, 
հողերի օգտագործման սխեմաներին համապատասխան` օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով 
օտարելու կամ օգտագործման տրամադրելու համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերը. 

12)սահմանված կարգով վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի վարչական սահմաններում 
գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման և պահպանման նկատմամբ, կանխարգելում և կասեցնում է 
ապօրինի հողօգտագործումները, առաջարկություններ է ներկայացնում դրանց հետևանքների վերացման 
ուղղությամբ. 

13)ապահովում է համայնքի տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի և համայնքի 
սահմանանիշերի պահպանությունը. 

14)մասնակցում է համայնքային ենթակայության ճանապարհների, ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման կահավորանքի ու այլ տեխնիկական միջոցների, կամուրջների ու ինժեներական այլ 
կառույցների պահպանմանը և շահագործմանը.  

15)օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը 
համայնքային ենթակայության ճանապարհների վրա. 

16)եզրակացություն է տալիս համայնքի տարածքում մարդատար (բացառությամբ երթուղային 
տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվություն տալու վերաբերյալ.  

17)մասնակցում է իրավասու մարմինների ներկայացմամբ համայնքային ենթակայության 
ճանապարհների երթևեկության նշանների տեղակայման և հանման աշխատանքների կազմակերպմանը. 



18)մասնակցում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյանի օրենքով uահմանված կարգով 
վարման աշխատանքներին, նախապատրաստում և աշխատակազմի քարտուղարին է ներկայացնում 
առաջարկություն զինապարտների վերաբերյալ ցուցակները, ինչպեu նաև ըuտ բնակության վայրի 
հաշվառումից հանվելու, աշխատանքի ընդունվելու և աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ տվյալները 
տարածքային զինվորական կոմիuարիատ ներկայացնելու համար. 

19)իր իրավասության սահմաններում մաuնակցում է զորակոչի, զորահավաքի ու վարժական 
հավաքների կազմակերպման աշխատանքներին. 

20)իրենց պարտականությունները խախտած զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ 
տեղեկություններ ունենալու դեպքում այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է աշխատակազմի 
քարտուղարին. 

21)իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի 
անձանց և պահեստազորայինների զինվորական հաշվառման իրականացման աշխատանքներին. 

22)իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի 
անձանց և պահեստազորայինների զինվորական հաշվառման իրականացման աշխատանքներին. 

23)իրականացնում է միջոցառումներ համայնքային ենթակայության օբյեկտների անվտանգ 
աշխատանքն ապահովելու նպատակով. 

24) իրականացնում է համայնքի բնակչության ազդարարումը. 
25) մասնակցում է համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների պլանավորմանը 

և իրականացմանը. 
26)իրականացնում է համայնքի բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանումը, 

բնակչության պատսպարումը և անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովումը. 
27) աջակցում է համայնքային քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների ստեղծմանը. 
28)ստեղծում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման համար անհրաժեշտ ուժեր և 

ապահովում այդ ուժերի պատրաստականությունը. 
29)իրականացնում է վթարային և վերականգնողական միջոցառումներ` արտակարգ 

իրավիճակներում համայնքային ենթակայության կենսաապահովման օբյեկտների անխափան 
աշխատանքն ապահովելու համար. 

30) համայնքի տարածքում մասնակցում է փրկարարական աշխատանքներին. 
31)իրականացնում է սեյսմիկ ռիսկը նվազեցնելու, արտակարգ իրավիճակների կանխման և 

հնարավոր հետևանքների նվազեցման միջոցառումներ համայնքի տարածքում. 
32)աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած 

աշխատանքների մասին. 
33)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և 

կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Աշխատակազմի առաջատար մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է 
Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ծառայության առաջին դասի կրտսեր ծառայողի դասային 
աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԱՌԱՋԱՏԱՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ  

3.1-4 
(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) առաջատար մասնագետի (այսուհետ՝ առաջատար մասնագետ) պաշտոնն 
ընդգրկվում է համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի առաջին ենթախմբում: 

2.Առաջատար մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է 
աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Առաջատար մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է քարտուղարին: 
4.Առաջատար մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Առաջատար մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի այլ 

առաջատար մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում առաջատար մասնագետին փոխարինում է համայնքային 

ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը, իսկ 
դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով և ժամկետներում: 

Առաջատար մասնագետը աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետի բացակայության դեպքում 
փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)կատարում է քարտուղարի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Առաջատար մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը և 
հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում, 
2)աշխատակազմի բաժինների աշխատողների և պաշտոնատար անձանց հետ շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, 
3) աշխատակազմից դուրս շփվում է քարտուղարի հանձնարարությամբ. 
4)աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի: 

V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Առաջատար մասնագետը՝ 
1) քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը, 
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2)բարդ խնդիրների բացահայտմանը, դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին 
մասնակցելու լիազորություններ չունի: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի. 
2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հանրային 

ծառայության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», 
«Գույքահարկի մասին», «Հողի հարկի մասին», «Առևտրի և ծառայությունների մասին», «Զբոսաշրջության և 
զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի 
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, 
ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն: 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 
3)հետևում է քարտուղարի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման 

ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է աշխատակազմի քարտուղարին. 
4)իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և 

քարտուղարին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, 
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում` քարտուղարի մոտ ընդունելության համար. 
6)քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին. 
7)քարտուղարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված 

հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
նախապատրաստում պատասխան. 

8)իրականացնում է առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների օբյեկտների 
հաշվառման աշխատանքները. 

9)իրականացնում է հսկողության աշխատանքներ առևտրի և հանրային սննդի ոլորտում. 
10)նախապատրաստում է համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների կամ ծխախոտի արտադրանքի 

վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների կամ ծխախոտի 
արտադրանքի իրացման թույլտվության որոշման նախագծերը. 

11)նախապատրաստում է համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք, տոնավաճառներ  կազմակերպելու 
թույլտվության որոշման նախագծերը. 

12)նախապատրաստում է համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման 
թույլտվության որոշման նախագծերը. 

13)նախապատրաստում է համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով 
խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին 
ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության որոշման նախագծերը. 

14)նախապատրաստում է համայնքի տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 
որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառքի թույլտվության որոշման նախագծերը. 

15)նախապատրաստում է համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի կամ սեղմված բնական 
կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության որոշման 
նախագծերը. 

16)նախապատրաստում է համայնքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության 
որոշման նախագծերը. 

17)նախապատրաստում է համայնքի անվանումը ֆիրմային անվանման մեջ օգտագործելու 
թույլտվության որոշման նախագծերը. 

18) սահմանված կարգով նախապատրաստում է համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու 
թույլտվության որոշման նախագծերը. 

19)աջակցում է տեղական տուրքերի և վճարների գանձման աշխատանքներին. 
  



20) գույքագրում և վարում է համայնքի զբոսաշրջային ռեսուրսները՝ բնական, պատմամշակութային. 
21)աջակցում է զբոսաշրջային կառույցների և ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, ինչպես նաև 

զբոսաշրջության զարգացմանը միտված միջոցառումների կազմակերպմանը և անցկացմանը: 
22)աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած 

աշխատանքների մասին. 
23)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և 

կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Աշխատակազմի առաջատար մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության առաջին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ   ԱՌԱՋԱՏԱՐ   ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

3.1-5 
(ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) առաջատար մասնագետի (այսուհետ՝ առաջատար մասնագետ) պաշտոնն 
ընդգրկվում է համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի առաջին ենթախմբում: 

2.Առաջատար մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է 
աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Առաջատար մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է քարտուղարին: 
4.Առաջատար մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Առաջատար մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի այլ 

առաջատար մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում առաջատար մասնագետին փոխարինում է համայնքային 

ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող անձը, 
իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Առաջատար մասնագետը աշխատակազմի այլ առաջատար մասնագետի բացակայության դեպքում 
փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)կատարում է քարտուղարի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Առաջատար մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը և 
հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում, 
2)աշխատակազմի բաժինների աշխատողների և պաշտոնատար անձանց հետ շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, 
3) աշխատակազմից դուրս շփվում է քարտուղարի հանձնարարությամբ. 
4)աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի: 

V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Առաջատար մասնագետը՝ 
1) քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը, 
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2)բարդ խնդիրների բացահայտմանը, դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին 
մասնակցելու լիազորություններ չունի: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի. 
2)ունի Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի, «Համայնքային ծառայության մասին», 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Իրավական ակտերի 
մասին», «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին», «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի 
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ 
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն: 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11.Առաջատար մասնագետը՝ 
1)կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 
3)հետևում է քարտուղարի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման 

ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է աշխատակազմի քարտուղարին. 
4)իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և 

քարտուղարին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, 
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում` քարտուղարի մոտ ընդունելության համար. 
6)քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին. 
7)քարտուղարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված 

հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
նախապատրաստում պատասխան. 

8) մասնակցում է պետական միջոցներով և այլ միջոցների հաշվին գյուղատնտեսության զարգացման 
ծրագրերի կազմակերպմանն ու իրականացմանը. 

9) առաջարկություն է ներկայացնում համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոռոգման ցանցերի 
շահագործման, դրանց շինարարության և վերանորոգման վերաբերյալ. 

10)սահմանված կարգով իրականացնում է համայնքի գյուղատնտեսական ռեսուրսների 
(մշակաբույսերի) հաշվառում և այդ մասին ներկայացնում վիճակագրական հաշվետվություններ. 

11)մասնակցում է համայնքի տարածքում անասնագլխաքանակի հաշվառմանը, ներկայացնում 
վիճակագրական հաշվետվություններ, աջակցում է անասնաբուժական ծառայության աշխատանքներին,  

12)մասնակցում է համայնքի տարածքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասակար 
օրգանիզմների դեմ պայքարի աշխատանքներին. 

13) մասնակցում է համայնքի տարածքում բուսասանիտարական հաշվառման աշխատանքներին, 
14) սահմանված կարգով տեղեկատվություն է ներկայացնում համայնքի տարածքում իրականացված 

անասնահակահամաճարակային միջոցառումների, հայտնաբերված վարակիչ և ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների վերաբերյալ. 

15)աջակցում է անասնահակահամաճարակային տարեկան միջոցառումների պետական ծրագրի 
իրականացման աշխատանքներին. 

16)մասնակցում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի և դրանց վրա գտնվող 
համայնքային նշանակության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և համայնքային անտառների 
պահպանության աշխատանքներին. 

17) սահմանվա ծ կարգով հսկողություն է իրականացնում համայնքի սեփականություն հանդիսացող 
հողերում բնապահպանական միջոցառումների իրականացման նկատմամբ. 

18)ապահովում է հողերի պահպանությունը հողատարումից, ողողումներից, ճահճացումից, 
քիմիական, ռադիոակտիվ նյութերով, արտադրական և կենցաղային թափոններով աղտոտումից: 

19)իրականացնում է միջոցառումներ համայնքային ենթակայության օբյեկտների անվտանգ 
աշխատանքն ապահովելու նպատակով. 



20)իրականացնում է վթարային և վերականգնողական միջոցառումներ` արտակարգ 
իրավիճակներում համայնքային ենթակայության կենսաապահովման օբյեկտների անխափան 
աշխատանքն ապահովելու համար. 

21)կանխարգելում և կասեցնում է ապօրինի հողօգտագործումները, առաջարկություններ է 
ներկայացնում դրանց հետևանքների վերացման ուղղությամբ. 

22)աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած 
աշխատանքների մասին. 

23)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և 

կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Աշխատակազմի առաջատար մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է 
Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ծառայության առաջին դասի կրտսեր ծառայողի դասային 
աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ,  

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԵՎ  ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ,  ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ  ԵՎ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ  ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԻՆ  ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

3.2-1 
 (ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, 
ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (այսուհետ՝ առաջին կարգի 
մասնագետ) պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի երկրորդ 
ենթախմբում: 

2.Բաժնի առաջին կարգի մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից 
ազատում է աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է բաժնի պետին: 
4.Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Բաժնի առաջին կարգի մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է բաժնի այլ 

առաջին կարգի մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնի առաջին կարգի մասնագետին փոխարինում է 

համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները 
բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը բաժնի այլ առաջին կարգի մասնագետի բացակայության 
դեպքում փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6. Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)կատարում է է բաժնի պետի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների 
ընդունմանը և հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8. Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում, 
2)աշխատակազմի բաժինների աշխատողների և պաշտոնատար անձանց հետ շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, 
3) աշխատակազմից դուրս շփվում է բաժնի պետի հանձնարարությամբ. 
4)աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի. 

Հավելված 13 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ  համայնքի 

ղեկավարի 2017 թվականի  
դեկտեմբերի 14-ի N 271-Ա որոշման 

 
 



5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9. Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը, բաժնի պետի հանձնարարությամբ, մասնակցում է 
աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից բխող խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը:  

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10. Բաժնի առաջին կարգի մասնագետը՝ 
1)ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի. 
2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հանրային 

ծառայության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Զինապարտության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված 
այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր 
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն. 
5)տիրապետում է ռուսերենին կամ  մեկ այլ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11. Բաժնի առաջին կարգի  մասնագետը՝ 
1)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 
3)հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման 

ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է բաժնի պետին. 
4)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. 

5)բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման 
աշխատանքներին. 

6)բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված 
հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
նախապատրաստում պատասխան. 

7)սահմանված կարգով գրանցում է թղթակցությունը (նամակագրությունը). 
8)աջակցում է գույքային հարկերի բազաների վարման աշխատանքներին. 
9)մասնակցում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գույքային հարկերի հաշվառման 

աշխատանքներին. 
10)իրականացնում է ծանուցագրերի տրամադրման, տեղական հարկերի գանձման  

աշխատանքները, կազմում ամփոփները և սահմանված կարգով հանձնում համակարգողին.   
11)մասնակցում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային և պետական 

սեփականություն համարվող վարձակալությամբ տրամադրված հողերի, համայնքի սեփականություն 
համարվող վարձակալությամբ տրամադրված գույքի հաշվառմանը, ապահովում է վարձակալական 
վճարների գանձումը, 

12)աջակցում է տեղական տուրքերի և վճարների գանձման աշխատանքներին. 
13) իրականացնում է համայնքի բյուջեով նախատեսված եկամուտների գանձման աշխատանքները. 
14)մասնակցում է առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների օբյեկտների 

հաշվառման աշխատանքներին, նախապատրաստում գործունեության կազմակերպման թույլտությունների 
որոշման նախագծերը. 

15)վարում է համայնքի բնակչության և իրավաբանական անձանց ռեգիստրը ՀԿՏՀ ծրագրով, 
հաշվառում, սահմանված կարգով ներկայացնում եռամսյակային հաշվետվություններ. 

16) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ղեկավարի որոշումների, 
կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, աշխատակազմին վերաբերող 
ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 
գրությունների նախագծեր. 

17)աշխատակազմից ստանում տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են իր 
պաշտոնեական պարտականությունների կատարման համար. 

18)այն փաստաթղթային նյութերը, որոնց հետ կապված գործավարական գործողություններն արդեն 
ավարտվել են, պատրաստում և հանձնում է աշխատակազմի արխիվ. 



19)աջակցում է համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների աշխատանքներին. 
20)միջոցներ է ձեռնարկում համայնքում երեխաների ծնունդների չգրանցման դեպքերը 

բացահայտելու և այդ ծնունդների պետական գրանցումներն ապահովելու ուղղությամբ. 
21)մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի հետ կապված 

միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներին. 
22)մասնակցում է համայնքային ենթակայության նախակրթական, առողջապահական և մարզական 

հիմնարկների ու կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպմանը. 
23)վարում է համայնքի գրքերը, առաջարկություններ է ներկայացնում հաշմանդամների, կերակրողին 

կորցրած ընտանիքների, սոցիալապես անապահով այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման 
ուղղությամբ. 

24)մասնակցում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյանի օրենքով uահմանված կարգով 
վարման աշխատանքներին, նախապատրաստում և աշխատակազմին է ներկայացնում առաջարկություն 
զինապարտների վերաբերյալ ցուցակները, ինչպեu նաև ըuտ բնակության վայրի հաշվառումից հանվելու, 
աշխատանքի ընդունվելու և աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ տվյալները տարածքային զինվորական 
կոմիuարիատ ներկայացնելու համար. 

25)իր իրավասության սահմաններում մաuնակցում է զորակոչի, զորահավաքի ու վարժական 
հավաքների կազմակերպման աշխատանքներին. 

26)իրենց պարտականությունները խախտած զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ 
տեղեկություններ ունենալու դեպքում այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է աշխատակազմին. 

27)իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի 
անձանց և պահեստազորայինների զինվորական հաշվառման իրականացման աշխատանքներին. 

28) վարում է աշխատակիցների հաճախումների հաշվառման մատյանըՙ տաբելը. 
29)բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների 

մասին. 
30)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Բաժնի առաջին կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12. Բաժնի առաջին կարգի մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության երկրորդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան: 
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3.2-2 
 (ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) առաջին կարգի մասնագետի (այսուհետ՝ առաջին կարգի մասնագետ) 
պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի երկրորդ ենթախմբում: 

2.Առաջին կարգի մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից 
ազատում է աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Առաջին կարգի մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է քարտուղարին: 
4.Առաջին կարգի մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Առաջին կարգի մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի այլ 

առաջին կարգի մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ: 
Օրենքով նախատեսված դեպքերում աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետին փոխարինում է 

համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները 
բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետը աշխատակազմի այլ առաջին կարգի մասնագետի 
բացակայության դեպքում փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6.Առաջին կարգի մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)կատարում է քարտուղարի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջները և տրված 

հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, լիազորությունները վերազանցելու 
համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Առաջին կարգի մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը 
և հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8.Առաջին կարգի մասնագետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում, 
2)աշխատակազմի բաժինների աշխատողների և պաշտոնատար անձանց հետ շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, 
3) աշխատակազմից դուրս շփվում է քարտուղարի հանձնարարությամբ. 
4)աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի. 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  
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V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Առաջին կարգի մասնագետը, քարտուղարի հանձնարարությամբ, մասնակցում է աշխատակազմի 
առջև դրված գործառույթներից բխող խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը:  

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10. Առաջին կարգի մասնագետը՝ 
1)ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի. 
2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հանրային 

ծառայության մասին», «Իրավական ակտերի մասին» «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները 
և բողոքները քննարկելու կարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի 
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ 
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն. 
5)տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11. Առաջին կարգի  մասնագետը՝ 
1)կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 
3)հետևում է քարտուղարի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման 

ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է աշխատակազմի քարտուղարին. 
4)իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և 

քարտուղարին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, 
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման 
աշխատանքներին. 

6)քարտուղարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված 
հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
նախապատրաստում պատասխան. 

7)ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթերի ստեղծման և փաստաթղթաշրջանառության 
կազմակերպման աշխատանքները, ընդունում և գրանցում է թղթակցությունը (նամակագրությունը). 

8)համայնքի ղեկավարի կարգադրագրերին համապատասխան փոխանցում է փաստաթղթերը ի 
կատարման. 

9)վարում է փաստաթղթային նյութերի շրջանառության հաշվառման մատյան, գրանցված 
փաստաթղթերն ըստ հասցեատերերի ուղարկում ի կատարման. 

10)հետևում է փաստաթղթերի կատարմանը սահմանված ժամկետներում, անհրաժեշտության 
դեպքում իրականացնում է փաստաթղթերի կատարման ժամկետի հիշեցում.  

11)վարում է ստացվող և ուղարկվող թղթակցության հաշվառում, համակարգում և պահպանում 
ընթացիկ արխիվի փաստաթղթերը. 

12)Էլեկտրոնային տարբերակով ստացված նամակներն անհրաժեշտության դեպքում փոխարկում է 
թղթայինի.   

13)վարում է փաստաթղթերի տեղեկատվական համակարգի աշխատանքները, ապահովում դրանց 
հարմարավետ և արագ փնտրումը. 

14)համաձայն ընդունված ընթացակարգի` համապատասխան մատյաններում և/կամ համակարգչի 
առանձին թղթապանակներում գրանցում է ստացված մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերը.   

15)գործերում փաստաթղթերը դասակարգում է համաձայն ընդունված սկզբունքների. 
16)ուսումնասիրում, ծանոթանում է ՀԿՏՀ ծրագրում կատարվող փոփոխություններին, ապահովում  

դրանց կիրառումը. 
17)վարում է համայնքի բնակչության և իրավաբանական անձանց ռեգիստրը ՀԿՏՀ ծրագրով, 

հաշվառում, սահմանված կարգով ներկայացնում եռամսյակային հաշվետվություններ, վերլուծություններ. 
18)սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է աշխատակազմին վերաբերող 

ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 
գրությունների նախագծեր. 

19)աշխատակազմից ստանում է տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են իր 
պաշտոնեական պարտականությունների կատարման համար. 



20)այն փաստաթղթային նյութերը, որոնց հետ կապված գործավարական գործողություններն արդեն 
ավարտվել են, պատրաստում և հանձնում է աշխատակազմի արխիվ. 

21)վարում է աշխատակիցների հաճախումների հաշվառման մատյանըՙ տաբելը, թղթային և 
էլեկտրոնային եղանակով. 

22)աջակցում է զորակոչի, զորահավաքի ու վարժական հավաքների կազմակերպման 
աշխատանքներին. 

23)աջակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի անձանց և պահեստազորայինների 
զինվորական հաշվառման իրականացման աշխատանքներին. 

24)աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած 
աշխատանքների մասին. 

25)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Առաջին կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Առաջին կարգի մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության երկրորդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԱՌԱՋԻՆ  ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

3.2-3 
 (ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) առաջին կարգի մասնագետի (այսուհետ՝ առաջին կարգի մասնագետ) 
պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի երկրորդ ենթախմբում: 

2.Առաջին կարգի մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից 
ազատում է աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Առաջին կարգի մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է քարտուղարին: 
4.Առաջին կարգի մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Առաջին կարգի մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է աշխատակազմի այլ 

առաջին կարգի մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ: 
Օրենքով նախատեսված դեպքերում աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետին փոխարինում է 

համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները 
բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետը աշխատակազմի այլ առաջին կարգի մասնագետի 
բացակայության դեպքում փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6.Առաջին կարգի մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)կատարում է քարտուղարի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջները և տրված 

հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, լիազորությունները վերազանցելու 
համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Առաջին կարգի մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը 
և հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8.Առաջին կարգի մասնագետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում, 
2)աշխատակազմի բաժինների աշխատողների և պաշտոնատար անձանց հետ շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, 
3) աշխատակազմից դուրս շփվում է քարտուղարի հանձնարարությամբ. 
4)աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի. 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  
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V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Առաջին կարգի մասնագետը, քարտուղարի հանձնարարությամբ, մասնակցում է աշխատակազմի 
առջև դրված գործառույթներից բխող խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը:  

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10. Առաջին կարգի մասնագետը՝ 
1)ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի. 
2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հանրային 

ծառայության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Զինապարտության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված 
այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր 
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն. 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11. Առաջին կարգի  մասնագետը՝ 
1)կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 
3)հետևում է քարտուղարի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման 

ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է աշխատակազմի քարտուղարին. 
4)իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և 

քարտուղարին է ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, 
տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման 
աշխատանքներին. 

6)քարտուղարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված 
հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
նախապատրաստում պատասխան. 

7)վարում է փաստաթղթերի տեղեկատվական համակարգի աշխատանքները, ապահովում դրանց 
հարմարավետ և արագ փնտրումը. 

8)ուսումնասիրում, ծանոթանում է ՀԿՏՀ ծրագրում կատարվող փոփոխություններին, ապահովում  
դրանց կիրառումը. 

9) վարում է համայնքի բնակչության և իրավաբանական անձանց ռեգիստրը ՀԿՏՀ ծրագրով, 
հաշվառում, սահմանված կարգով ներկայացնում եռամսյակային հաշվետվություններ, վերլուծություններ. 

10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է աշխատակազմին վերաբերող 
ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 
գրությունների նախագծեր. 

11)աշխատակազմից ստանում է տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են իր 
պաշտոնեական պարտականությունների կատարման համար. 

12)այն փաստաթղթային նյութերը, որոնց հետ կապված գործավարական գործողություններն արդեն 
ավարտվել են, պատրաստում և հանձնում է աշխատակազմի արխիվ. 

13) վարում է համայնքի գրքերը. 
14)առաջարկություններ է ներկայացնում քարտուղարինՙ հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած 

ընտանիքների, սոցիալապես անապահով այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման 
ուղղությամբ. 

15) քարտուղարի հանձնարարությամբ վարում է համայնքի քաղաքաշինական կադաստրի վարման 
մատյանըՙ թղթային և էլեկտրոնային եղանակով. 

16) քարտուղարի հանձնարարությամբ վարում է համայնքային ծառայողների անձնական գործերը. 
17)մասնակցում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյանի օրենքով uահմանված կարգով 

վարման աշխատանքներին, նախապատրաստում և աշխատակազմի քարտուղարին է ներկայացնում 
առաջարկություն զինապարտների վերաբերյալ ցուցակները, ինչպեu նաև ըuտ բնակության վայրի 
հաշվառումից հանվելու, աշխատանքի ընդունվելու և աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ տվյալները 
տարածքային զինվորական կոմիuարիատ ներկայացնելու համար. 

18)իր իրավասության սահմաններում մաuնակցում է զորակոչի, զորահավաքի ու վարժական 
հավաքների կազմակերպման աշխատանքներին. 



19)իրենց պարտականությունները խախտած զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ 
տեղեկություններ ունենալու դեպքում այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է աշխատակազմի 
քարտուղարին. 

20)իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի 
անձանց և պահեստազորայինների զինվորական հաշվառման իրականացման աշխատանքներին. 

21)աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած 
աշխատանքների մասին. 

22)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Առաջին կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Առաջին կարգի մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության երկրորդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան: 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ա Յ Ի Ն    Ծ Ա Ռ Ա Յ ՈՒ Թ Յ Ա Ն    Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ի    Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ,  

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԵՎ  ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ,  ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ  ԵՎ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ  ԲԱԺՆԻ  ԵՐԿՐՈՐԴ  ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

3.3-1 
 (ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, 
ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետի (այսուհետ՝ երկրորդ կարգի 
մասնագետ) պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի երրորդ 
ենթախմբում: 

2.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից  
ազատում է աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է բաժնի պետին: 
4.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է բաժնի այլ 

երկրորդ կարգի մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետին փոխարինում է 

համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները 
բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը բաժնի այլ երկրորդ կարգի մասնագետի բացակայության 
դեպքում փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6. Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)կատարում է է բաժնի պետի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների 
ընդունմանը և հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8. Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում, 
2)աշխատակազմի բաժինների աշխատողների և պաշտոնատար անձանց հետ շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, 
3) աշխատակազմից դուրս շփվում է է բաժնի պետի հանձնարարությամբ. 
4)աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի: 

Հավելված 16 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ  համայնքի 

ղեկավարի 2017 թվականի  
դեկտեմբերի 14-ի N 271-Ա որոշման 

 
 



V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9. Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը՝ 
1) բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը, 
2)բարդ խնդիրների բացահայտմանը, դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին 

մասնակցելու լիազորություններ չունի: 

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10.Բաժնի երկրորդ կարգի  մասնագետը՝ 
1)ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի. 
2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,  «Հանրային 

ծառայության մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», «Գույքահարկի մասին», «Հողի հարկի 
մասին», «Իրավական ակտերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի 
կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ 
իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն. 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը՝ 
1)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 
3)հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման 

ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է բաժնի պետին. 
4)իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում,  նախապատրաստում և բաժնի 

պետին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, 
հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ. 

5)իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում՝ բաժնի պետի մոտ ընդունելության համար.   
6)բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին. 
7)բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված 

հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
նախապատրաստում պատասխան. 

8)աջակցում է գույքային հարկերի բազաների վարման աշխատանքներին. 
9)մասնակցում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գույքային հարկերի հաշվառման 

աշխատանքներին. 
10)իրականացնում է ծանուցագրերի տրամադրման, տեղական հարկերի գանձման  

աշխատանքները, կազմում ամփոփները և սահմանված կարգով հանձնում համակարգողին.   
11)մասնակցում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային և պետական 

սեփականություն համարվող վարձակալությամբ տրամադրված հողերի, համայնքի սեփականություն 
համարվող վարձակալությամբ տրամադրված գույքի հաշվառմանը, ապահովում է վարձակալական 
վճարների գանձումը, 

12)աջակցում է տեղական տուրքերի և վճարների գանձման աշխատանքներին. 
13) իրականացնում է համայնքի բյուջեով նախատեսված եկամուտների գանձման աշխատանքները. 
14) մասնակցում է առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների օբյեկտների 

հաշվառման աշխատանքներին, նախապատրաստում գործունեության կազմակերպման թույլտությունների 
որոշման նախագծերը. 

15)բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների 
մասին. 

16)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության երրորդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան: 



 

 

 

 

 

Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ա Յ Ի Ն    Ծ Ա Ռ Ա Յ ՈՒ Թ Յ Ա Ն    Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ի    Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ,  

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԵՎ  ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ,  ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ  ԵՎ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ  ԲԱԺՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ   ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

3.3-2 
 (ծածկագիրը) 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի 
(այսուհետ՝ աշխատակազմ) ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, 
ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետի (այսուհետ՝ բաժնի երկրորդ 
կարգի մասնագետ) պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի 
երրորդ ենթախմբում: 

2.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից 
ազատում է աշխատակազմի քարտուղարը (այսուհետ՝ քարտուղար): 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է բաժնի պետին: 
4.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է բաժնի այլ 

երկրորդ կարգի մասնագետը` քարտուղարի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետին փոխարինում է 

համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի պահանջները 
բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը բաժնի այլ երկրորդ կարգի մասնագետի բացակայության 
դեպքում փոխարինում է նրան` քարտուղարի հայեցողությամբ: 

6.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը՝ 
1)աշխատանքների կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 

լիազորություններ չունի. 
2)կատարում է է բաժնի պետի հանձնարարականները. 
3)պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված 

լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու համար: 

III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ   ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների 
ընդունմանը և հանձնարարականների կատարմանը: 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ   ԵՎ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը՝ 
1)աշխատակազմի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում, 
2)աշխատակազմի բաժինների աշխատողների և պաշտոնատար անձանց հետ շփվում և հանդես է 

գալիս որպես ներկայացուցիչ՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, 
3) աշխատակազմից դուրս շփվում է բաժնի պետի հանձնարարությամբ. 
4)աշխատակազմից դուրս որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու լիազորություններ չունի. 
 

 

Հավելված 17 
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ  համայնքի 

ղեկավարի 2017 թվականի  
դեկտեմբերի 14-ի N 271-Ա որոշման 

 
 



V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ   ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ   ԴՐԱՆՑ   ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

9.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը, բաժնի պետի հանձնարարությամբ, մասնակցում է 
աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից բխող խնդիրների լուծմանը և գնահատմանը:  

VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10.Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը՝ 
1)ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի. 
2)ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հանրային 

ծառայության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Զինապարտության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված 
այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր 
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

3)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
4)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու ունակություն. 
5) տիրապետում է առնվազն մեկ օտար լեզվի։  

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11. Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետը՝ 
1)կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով. 
2)ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան 

փաստաթղթերը. 
3)հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների, համապատասխան ժամկետներում, կատարման 

ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է աշխատակազմի բաժնի պետին. 
4)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. 

5)բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային ծրագրերի մշակման 
աշխատանքներին. 

6)բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված 
հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում 
նախապատրաստում պատասխան. 

7) աջակցում է գույքային հարկերի բազաների վարման աշխատանքներին. 
8)մասնակցում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գույքային հարկերի հաշվառման 

աշխատանքներին. 
9)իրականացնում է ծանուցագրերի տրամադրման, տեղական հարկերի գանձման աշխատանքները, 

կազմում ամփոփները և սահմանված կարգով հանձնում համակարգողին. 
10)մասնակցում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային և պետական 

սեփականություն համարվող վարձակալությամբ տրամադրված հողերի, համայնքի սեփականություն 
համարվող վարձակալությամբ տրամադրված գույքի հաշվառմանը, ապահովում է վարձակալական 
վճարների գանձումը, 

11)աջակցում է տեղական տուրքերի և վճարների գանձման աշխատանքներին. 
12)իրականացնում է համայնքի բյուջեով նախատեսված եկամուտների գանձման աշխատանքները. 
13)մասնակցում է առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների օբյեկտների 

հաշվառման աշխատանքներին, նախապատրաստում գործունեության կազմակերպման թույլտությունների 
որոշման նախագծերը. 

14)վարում է համայնքի բնակչության և իրավաբանական անձանց ռեգիստրը ՀԿՏՀ ծրագրով, 
հաշվառում, սահմանված կարգով ներկայացնում եռամսյակային հաշվետվություններ. 

15)սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ղեկավարի որոշումների, 
կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, աշխատակազմին վերաբերող 
ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 
գրությունների նախագծեր. 

16)աշխատակազմից ստանում տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են իր 
պաշտոնեական պարտականությունների կատարման համար. 

17)այն փաստաթղթային նյութերը, որոնց հետ կապված գործավարական գործողություններն արդեն 
ավարտվել են, պատրաստում և հանձնում է աշխատակազմի արխիվ. 

 
 



18) մասնակցում է համայնքային ենթակայության նախակրթական, առողջապահական և մարզական 
հիմնարկների ու կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպմանը. 

19)մասնակցում է համայնքի գրքերի վարմանը, առաջարկություններ է ներկայացնում 
հաշմանդամների, կերակրողին կորցրած ընտանիքների, սոցիալապես անապահով այլ խավերի 
սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ. 

20)աջակցում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյանի վարման, զորակոչի, զորահավաքի ու 
վարժական հավաքների կազմակերպման աշխատանքներին. 

21)վարում է աշխատակիցների հաճախումների հաշվառման մատյանըՙ տաբելը. 
22)բաժնի պետին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների 

մասին. 
23)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 

իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

VIII. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ   ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

12. Բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության երրորդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան: 

 
 
















	1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) քարտուղարի (այսուհետ՝ քարտուղար) պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբի երկրորդ ենթախմբում:
	2.Քարտուղարին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ղեկավարը (այսուհետ՝ համայնքի ղեկավար):
	2.Բաժնի պետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ղեկավարը (այսուհետ՝ համայնքի ղեկավար):

