
 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ` 

 

 

             ա) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում 

հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության անունից և 

ներկայացնում է նրա շահերը,իր լիազորությունների շրջանակում 

դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր դատարանում գործը վարելու և դատավարական 

այլ գործողություններ իրականացնելու համար. 

          բ) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի և սույն 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին 

ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները. 

         գ) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Հայաստանի 

Հանրապետության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

        գ1) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության 

մասին օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով անձնակազմի 

կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը. 

         դ) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր 

լիազորությունների սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) է 

նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) ազատում Ծառայության 

աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների 

2-րդ, 3-րդ ենթախմբերի, առաջատար և կրտսեր պաշտոնների 

աշխատողներին, ինչպես նաև աշխատակազմի քաղաքացիական 

ծառայող չհամարվող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է 

խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր, 

բացառությամբ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի և 

ստորաբաժանման մյուս աուդիտորների. 

         ե) օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է 

հրամաններ, տալիս պարտադիր կատարման ցուցումներ.  

          զ) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ծառայության 

աշխատակազմի տարեկան հաշվետվությունները և տարեկան 

հաշվեկշիռը.  



          է) նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում Ծառայության 

աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, այդ 

թվում` ապահովում է աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման 

վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, 

միջոցներ է ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական 

խախտումների վերացման համար.  

          ը) կազմակերպում է Ծառայության բյուջեի նախագծի 

նախապատրաստման աշխատանքները և ապահովում է բյուջետային 

միջոցների ծախսերի կատարումը.  

          թ) վերահսկում է Ծառայության աշխատակազմի կողմից 

աշխատանքների կատարման ընթացքը.  

         ժ) իր լիազորությունների շրջանակում ապահովում է 

համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական և այլ 

մարմինների աշխատակազմերի հետ.  

       ժա) օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է համակարգի 

աշխատողների վերապատրաստման և ատեստավորման հարցերի հետ 

կապված միջոցառումները.  

        ժա) շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության 1-ին, 2-րդ, 3-րդ դասի առաջատար ծառայողի և 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին, 2-

րդ և 3-րդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճաններ.  

       ժբ) կազմակերպում է Ծառայությունում աշխատակազմի 

գործավարության և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները.  

       ժգ) Նախագահի ստորագրությանն է ներկայացնում նախագահի 

հրամանների, ինչպես նաև կարգադրությունների նախագծերը.  

       ժդ) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ, այդ թվում՝ 

նաև գլխավոր ֆինանսիստի պարտականությունները: 


