
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի 
ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ` Գեղամասարի համայնքապետարանի 
աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) համայնքային ծառայության հետևյալ 
թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար. 
 
1. Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-4) 
 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 
 

-³éÝí³½Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

- ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, <<Դրամարկղային  

գործառույթների մասին>>, <<Զինապարտության մասին>>« <<Պետական  

վիճակագրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ  

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

-ïÇñ³å»ïáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, 

- Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 

³) Ï³ï³ñáõÙ ¿ աշխատակազմի քարտուղարի Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  

¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 

 բ) իրականացնում է Դարանակ բնակավայրի գույքագրման  

աշխատանքները: 

        դ) վարում է Դարանակ բնակավայրի մտից, ելից  

փաստաթղթաշրջանառությունը` տրամադրում է տեղեկանքներ : 

ե) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման  

աշխատանքներին և  ինֆորմացիոն բազայի համակարգչային զետեղման  

աշխատանքներին:  

զ)վարում է Դարանակ բնակավայրի զինապարտների գրանցամատյանը : 

        է) իրականացնում է համայնքի  գրքերի վարումը: 

 ը)վարում քաղաքացիներից ստացված դիմումների գրանցամատյանը :  



թ)տրամադրում է Դարանակ բնակավայրի վիճակագրական վարչության 

հաշվետվությունները : 

 ժ)կազմում է Դարանակ  բնակավայրի քաղաքացիական պաշտպանության,                                 

զորահավաքային և տարհանման պլանները: 

 ²é³çÇÝ Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ áõÝÇ oñ»Ýùáí, Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í  

³ÛÉ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի  2018 թվականի 
հուլիսի 16-ին ժամը 12:00-ին, Գեղամասարի համայնքապետարանի շենքում /գ.Սոթք, 
4-րդ փողոց շենք 27/ : 
    Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ փախստականի 
կարգավիճակ ունեցող անձինք /այսուհետ՝ քաղաքացիներ/: 
Դիմող քաղաքացիները Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ պետք 
է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
ա) դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը 
ներկայացնելիս/, 
բ) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու  համար մասնագիտական գիտելիքների և 
աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 
պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի/ների/, 
վկայականի/ների/ պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին, 
գ) արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող 
ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ 
բնօրինակների հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,  
դ) մեկ լուսանկար՝ 3X4 սմ չափսի, 
ե) անձնագրի պատճենը: 
Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ 
ներկայացնելով անձնագիրը: 
Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, իսկ արական սեռի անձինք 
նաև՝ զինվորական գրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային 
տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 9:00 - 18:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի 
օրերին: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝  2018 թվականի հուլիսի 02-ը  
մինչև ժամը 18:00-ն: 
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները տեղեկություններ ստանալու 
ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են 
դիմել Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ /գ. Սոթք, 4-րդ փողոց 
շենք 27, հեռ. 0269 6-17-17: 
 

 

 

 

 

 

 



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի 
ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ` Գեղամասարի համայնքապետարանի 
աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) համայնքային ծառայության հետևյալ 
թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար. 
 
1. Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-5) 
 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 
 

-³éÝí³½Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

- ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, <<Դրամարկղային  

գործառույթների մասին>> , <<Զինապարտության մասին>>« <<Պետական  

վիճակագրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ  

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

-ïÇñ³å»ïáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, 

- Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 

³) Ï³ï³ñáõÙ ¿ աշխատակազմի քարտուղարի Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  

¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 

 բ) իրականացնում է Արեգունի բնակավայրի գույքագրման  

աշխատանքները: 

        դ) վարում է Արեգունի բնակավայրի մտից, ելից  

փաստաթղթաշրջանառությունը` տրամադրում է տեղեկանքներ : 

ե) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման  

աշխատանքներին և  ինֆորմացիոն բազայի համակարգչային զետեղման  

աշխատանքներին:  

զ)վարում է Արեգունի բնակավայրի զինապարտների գրանցամատյանը : 

        է) իրականացնում է համայնքի  գրքերի վարումը: 

 ը)վարում քաղաքացիներից ստացված դիմումների գրանցամատյանը :  

թ)տրամադրում է Արեգունի բնակավայրի վիճակագրական վարչության 

հաշվետվությունները : 



 ժ)կազմում է Արեգունի  բնակավայրի քաղաքացիական պաշտպանության,                                 

զորահավաքային և տարհանման պլանները: 

 

 ²é³çÇÝ Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ áõÝÇ oñ»Ýùáí, Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í  

³ÛÉ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի  2018 թվականի 
հուլիսի 16-ին ժամը 12:00-ին, Գեղամասարի համայնքապետարանի շենքում /գ.Սոթք, 
4-րդ փողոց շենք 27/ : 
    Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ փախստականի 
կարգավիճակ ունեցող անձինք /այսուհետ՝ քաղաքացիներ/: 
Դիմող քաղաքացիները Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ պետք 
է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
ա) դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը 
ներկայացնելիս/, 
բ) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու  համար մասնագիտական գիտելիքների և 
աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 
պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի/ների/, 
վկայականի/ների/ պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին, 
գ) արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող 
ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ 
բնօրինակների հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,  
դ) մեկ լուսանկար՝ 3X4 սմ չափսի, 
ե) անձնագրի պատճենը: 
Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ 
ներկայացնելով անձնագիրը: 
Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, իսկ արական սեռի անձինք 
նաև՝ զինվորական գրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային 
տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 9:00 - 18:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի 
օրերին: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝  2018 թվականի հուլիսի 02-ը  
մինչև ժամը 18:00-ն: 
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները տեղեկություններ ստանալու 
ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են 
դիմել Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ /գ. Սոթք, 4-րդ փողոց 
շենք 27, հեռ. 0269 6-17-17: 
 

 

 

 

 

 

 



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի 
ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ` Գեղամասարի համայնքապետարանի 
աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) համայնքային ծառայության հետևյալ 
թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար. 
 
1. Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-6) 
 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 
 

-³éÝí³½Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

- ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, <<Դրամարկղային  

գործառույթների մասին>> ,<<Զինապարտության մասին>>« <<Պետական  

վիճակագրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ  

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

-ïÇñ³å»ïáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, 

- Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 

³) Ï³ï³ñáõÙ ¿ աշխատակազմի քարտուղարի Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  

¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 

 բ) իրականացնում է Գեղամասար բնակավայրի գույքագրման  

աշխատանքները: 

        դ) վարում է Գեղամասար բնակավայրի մտից, ելից  

փաստաթղթաշրջանառությունը` տրամադրում է տեղեկանքներ : 

ե) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման  

աշխատանքներին և  ինֆորմացիոն բազայի համակարգչային զետեղման  

աշխատանքներին:  

զ)վարում է Գեղամասար բնակավայրի զինապարտների գրանցամատյանը : 

        է) իրականացնում է համայնքի  գրքերի վարումը: 

 ը)վարում քաղաքացիներից ստացված դիմումների գրանցամատյանը :  

թ)տրամադրում է Գեղամասար բնակավայրի վիճակագրական վարչության 

հաշվետվությունները  



 ժ)կազմում է Գեղամասար  բնակավայրի քաղաքացիական պաշտպանության,                                 

զորահավաքային և տարհանման պլանները: 

Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի  2018 թվականի 
հուլիսի 16-ին ժամը 12:00-ին, Գեղամասարի համայնքապետարանի շենքում /գ.Սոթք, 
4-րդ փողոց շենք 27/ : 
    Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ փախստականի 
կարգավիճակ ունեցող անձինք /այսուհետ՝ քաղաքացիներ/: 
Դիմող քաղաքացիները Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ պետք 
է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
ա) դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը 
ներկայացնելիս/, 
բ) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու  համար մասնագիտական գիտելիքների և 
աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 
պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի/ների/, 
վկայականի/ների/ պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին, 
գ) արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող 
ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ 
բնօրինակների հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,  
դ) մեկ լուսանկար՝ 3X4 սմ չափսի, 
ե) անձնագրի պատճենը: 
Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ 
ներկայացնելով անձնագիրը: 
Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, իսկ արական սեռի անձինք 
նաև՝ զինվորական գրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային 
տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 9:00 - 18:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի 
օրերին: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝  2018 թվականի հուլիսի 02-ը  
մինչև ժամը 18:00-ն: 
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները տեղեկություններ ստանալու 
ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են 
դիմել Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ /գ. Սոթք, 4-րդ փողոց 
շենք 27, հեռ. 0269 6-17-17: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի 
ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ` Գեղամասարի համայնքապետարանի 
աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) համայնքային ծառայության հետևյալ 
թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար. 
 
1. Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-7) 
 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 
 

-³éÝí³½Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

- ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, <<Դրամարկղային  

գործառույթների մասին>> , <<Զինապարտության մասին>>« <<Պետական  

վիճակագրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ  

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

-ïÇñ³å»ïáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, 

- Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 

³) Ï³ï³ñáõÙ ¿ աշխատակազմի քարտուղարի Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  

¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 

 բ) իրականացնում է Ավազան բնակավայրի գույքագրման  

աշխատանքները: 

        դ) վարում է Ավազան բնակավայրի մտից, ելից  

փաստաթղթաշրջանառությունը` տրամադրում է տեղեկանքներ : 

ե) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման  

աշխատանքներին և  ինֆորմացիոն բազայի համակարգչային զետեղման  

աշխատանքներին:  

զ)վարում է Ավազան բնակավայրի զինապարտների գրանցամատյանը : 

        է) իրականացնում է համայնքի  գրքերի վարումը: 

 ը)վարում քաղաքացիներից ստացված դիմումների գրանցամատյանը :  

թ)տրամադրում է Ավազան բնակավայրի վիճակագրական վարչության 

հաշվետվությունները : 



 ժ)կազմում է Ավազան  բնակավայրի քաղաքացիական պաշտպանության,                                 

զորահավաքային և տարհանման պլանները: 

 

 ²é³çÇÝ Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ áõÝÇ oñ»Ýùáí, Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í  

³ÛÉ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի  2018 թվականի 
հուլիսի 16-ին ժամը 12:00-ին, Գեղամասարի համայնքապետարանի շենքում /գ.Սոթք, 
4-րդ փողոց շենք 27/ : 
    Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ փախստականի 
կարգավիճակ ունեցող անձինք /այսուհետ՝ քաղաքացիներ/: 
Դիմող քաղաքացիները Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ պետք 
է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
ա) դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը 
ներկայացնելիս/, 
բ) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու  համար մասնագիտական գիտելիքների և 
աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 
պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի/ների/, 
վկայականի/ների/ պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին, 
գ) արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող 
ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ 
բնօրինակների հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,  
դ) մեկ լուսանկար՝ 3X4 սմ չափսի, 
ե) անձնագրի պատճենը: 
Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ 
ներկայացնելով անձնագիրը: 
Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, իսկ արական սեռի անձինք 
նաև՝ զինվորական գրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային 
տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 9:00 - 18:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի 
օրերին: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝  2018 թվականի հուլիսի 02-ը  
մինչև ժամը 18:00-ն: 
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները տեղեկություններ ստանալու 
ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են 
դիմել Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ /գ. Սոթք, 4-րդ փողոց 
շենք 27, հեռ. 0269 6-17-17: 
 

 

 

 

 

 

 



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի 
ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ` Գեղամասարի համայնքապետարանի 
աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) համայնքային ծառայության հետևյալ 
թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար. 
 
1. Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-8) 
 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 
 

-³éÝí³½Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

- ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, <<Դրամարկղային  

գործառույթների մասին>>,  <<Զինապարտության մասին>>« <<Պետական  

վիճակագրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ  

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

-ïÇñ³å»ïáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, 

- Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 

³) Ï³ï³ñáõÙ ¿ աշխատակազմի քարտուղարի Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  

¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 

 բ) իրականացնում է Արփունք  բնակավայրի գույքագրման  

աշխատանքները: 

        դ) վարում է  Արփունք  բնակավայրի մտից, ելից  

փաստաթղթաշրջանառությունը` տրամադրում է տեղեկանքներ : 

ե) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման  

աշխատանքներին և  ինֆորմացիոն բազայի համակարգչային զետեղման  

աշխատանքներին:  

զ)վարում է Արփունք բնակավայրի զինապարտների գրանցամատյանը : 

        է) իրականացնում է համայնքի  գրքերի վարումը: 

 ը)վարում քաղաքացիներից ստացված դիմումների գրանցամատյանը :  

թ)տրամադրում է Արփունք բնակավայրի վիճակագրական վարչության 

հաշվետվությունները : 



ժ)կազմում է Արփունք  բնակավայրի քաղաքացիական պաշտպանության,                                 

զորահավաքային և տարհանման պլանները: 

 

 ²é³çÇÝ Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ áõÝÇ oñ»Ýùáí, Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í  

³ÛÉ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի  2018 թվականի 
հուլիսի 16-ին ժամը 12:00-ին, Գեղամասարի համայնքապետարանի շենքում /գ.Սոթք, 
4-րդ փողոց շենք 27/ : 
    Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ փախստականի 
կարգավիճակ ունեցող անձինք /այսուհետ՝ քաղաքացիներ/: 
Դիմող քաղաքացիները Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ պետք 
է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
ա) դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը 
ներկայացնելիս/, 
բ) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու  համար մասնագիտական գիտելիքների և 
աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 
պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի/ների/, 
վկայականի/ների/ պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին, 
գ) արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող 
ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ 
բնօրինակների հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,  
դ) մեկ լուսանկար՝ 3X4 սմ չափսի, 
ե) անձնագրի պատճենը: 
Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ 
ներկայացնելով անձնագիրը: 
Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, իսկ արական սեռի անձինք 
նաև՝ զինվորական գրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային 
տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 9:00 - 18:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի 
օրերին: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝  2018 թվականի հուլիսի 02-ը  
մինչև ժամը 18:00-ն: 
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները տեղեկություններ ստանալու 
ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են 
դիմել Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ /գ. Սոթք, 4-րդ փողոց 
շենք 27, հեռ. 0269 6-17-17: 
 

 

 

 

 

 

 



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի 
ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ` Գեղամասարի համայնքապետարանի 
աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) համայնքային ծառայության հետևյալ 
թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար. 
 
1. Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-9) 
 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 
 

-³éÝí³½Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

- ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, <<Դրամարկղային  

գործառույթների մասին>> ,<<Զինապարտության մասին>>« <<Պետական  

վիճակագրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ  

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

-ïÇñ³å»ïáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, 

- Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 

³) Ï³ï³ñáõÙ ¿ աշխատակազմի քարտուղարի Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  

¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 

 բ) իրականացնում է Փոքր Մասրիկ  բնակավայրի գույքագրման  

աշխատանքները: 

        դ) վարում է  Փոքր Մասրիկ  բնակավայրի մտից, ելից  

փաստաթղթաշրջանառությունը` տրամադրում է տեղեկանքներ : 

ե) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման  

աշխատանքներին և  ինֆորմացիոն բազայի համակարգչային զետեղման  

աշխատանքներին:  

զ)վարում է  Փոքր Մասրիկ  բնակավայրի զինապարտների գրանցամատյանը : 

        է) իրականացնում է համայնքի  գրքերի վարումը: 

 ը)վարում քաղաքացիներից ստացված դիմումների գրանցամատյանը :  

թ)տրամադրում է  Փոքր Մասրիկ  բնակավայրի վիճակագրական վարչության 

հաշվետվությունները : 



 ժ)կազմում է  Փոքր Մասրիկ  բնակավայրի քաղաքացիական պաշտպանության,                                 

զորահավաքային և տարհանման պլանները: 

 

 ²é³çÇÝ Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ áõÝÇ oñ»Ýùáí, Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í  

³ÛÉ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի  2018 թվականի 
հուլիսի 16-ին ժամը 12:00-ին, Գեղամասարի համայնքապետարանի շենքում /գ.Սոթք, 
4-րդ փողոց շենք 27/ : 
    Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ փախստականի 
կարգավիճակ ունեցող անձինք /այսուհետ՝ քաղաքացիներ/: 
Դիմող քաղաքացիները Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ պետք 
է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
ա) դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը 
ներկայացնելիս/, 
բ) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու  համար մասնագիտական գիտելիքների և 
աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 
պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի/ների/, 
վկայականի/ների/ պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին, 
գ) արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող 
ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ 
բնօրինակների հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,  
դ) մեկ լուսանկար՝ 3X4 սմ չափսի, 
ե) անձնագրի պատճենը: 
Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ 
ներկայացնելով անձնագիրը: 
Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, իսկ արական սեռի անձինք 
նաև՝ զինվորական գրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային 
տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 9:00 - 18:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի 
օրերին: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝  2018 թվականի հուլիսի 02-ը  
մինչև ժամը 18:00-ն: 
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները տեղեկություններ ստանալու 
ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են 
դիմել Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ /գ. Սոթք, 4-րդ փողոց 
շենք 27, հեռ. 0269 6-17-17: 
 

 

 

 

 

 

 



Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի 
ղեկավարը հայտարարում է մրցույթ` Գեղամասարի համայնքապետարանի 
աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) համայնքային ծառայության հետևյալ 
թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար. 
 
1. Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր 3.2-19) 
 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 
 

-³éÝí³½Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

- ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, <<Դրամարկղային  

գործառույթների մասին>> ,<<Զինապարտության մասին>>« <<Պետական  

վիճակագրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ  

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

-ïÇñ³å»ïáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, 

- Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 

³) Ï³ï³ñáõÙ ¿ աշխատակազմի քարտուղարի Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  

¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 

 բ) իրականացնում է Շատջրեք բնակավայրի գույքագրման  

աշխատանքները: 

        դ) վարում է Շատջրեք բնակավայրի մտից, ելից  

փաստաթղթաշրջանառությունը` տրամադրում է տեղեկանքներ : 

ե) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման  

աշխատանքներին և  ինֆորմացիոն բազայի համակարգչային զետեղման  

աշխատանքներին:   

զ)վարում է Շատջրեք բնակավայրի զինապարտների գրանցամատյանը : 

        է) իրականացնում է համայնքի  գրքերի վարումը: 

 ը)վարում քաղաքացիներից ստացված դիմումների գրանցամատյանը :  

թ)տրամադրում է Շատջրեք  բնակավայրի վիճակագրական վարչության 

հաշվետվությունները : 



ժ)կազմում է Շատջրեք բնակավայրի քաղաքացիական պաշտպանության,                                 

զորահավաքային և տարհանման պլանները: 

 

 ²é³çÇÝ Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ áõÝÇ oñ»Ýùáí, Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í  

³ÛÉ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթը կանցկացվի  2018 թվականի 
հուլիսի 16-ին ժամը 12:00-ին, Գեղամասարի համայնքապետարանի շենքում /գ.Սոթք, 
4-րդ փողոց շենք 27/ : 
    Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ փախստականի 
կարգավիճակ ունեցող անձինք /այսուհետ՝ քաղաքացիներ/: 
Դիմող քաղաքացիները Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ պետք 
է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
ա) դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը 
ներկայացնելիս/, 
բ) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու  համար մասնագիտական գիտելիքների և 
աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 
պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի/ների/, 
վկայականի/ների/ պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին, 
գ) արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող 
ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ 
բնօրինակների հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,  
դ) մեկ լուսանկար՝ 3X4 սմ չափսի, 
ե) անձնագրի պատճենը: 
Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ 
ներկայացնելով անձնագիրը: 
Քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, իսկ արական սեռի անձինք 
նաև՝ զինվորական գրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային 
տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 9:00 - 18:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի 
օրերին: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝  2018 թվականի հուլիսի 02-ը  
մինչև ժամը 18:00-ն: 
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները տեղեկություններ ստանալու 
ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են 
դիմել Գեղամասարի համայնքապետարանի աշխատակազմ /գ. Սոթք, 4-րդ փողոց 
շենք 27, հեռ. 0269 6-17-17: 
 

 

 


