
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է  մրցույթ`  

Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ  թափուր պաշտոնն  

զբաղեցնելու համար 

 1. Տավուշի մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի 
գլխավոր մասնագետ  (ծածկագիր` 81-3.1-79) 

      Բաժնի պետի հանձնարարությամբ կազմակերպում է  վիճակագրական աշխատանքները և 

ապահովում է Գործակալության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացում է 

Նոյեմբերյանի  տարածաշրջանում: Կատարում է հավաքագրված վիճակագրական 

հաշվետվությունների տրամաբանական, թվաբանական ստուգում և վերլուծություն: Ստուգում է 

տարածաշրջանի հաշվետու կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող վիճակագրական 

հաշվետվություններում արտացոլված տվյալների, տեղեկությունների արժամահավատությունը: 

Ապահովում է տարածաշրջանի վերաբերյալ վիճակագրական վերլուծական զեկուցագրերի և այլ 

վերլուծական նյութերի պատրաստումը: Հաշվետու կազմակերպությունների կողմից վիճակագրական 

հաշվետվությունների չներկայացման կամ սահմանված կարգի խախտումով ներկայացման դեպքում 

օրենքով սահմանված կարգով կազմում է համապատասխան փաստաթղթեր՝ հիշեցում-

նախազգուշացումներ, արձանագրություններ: Տիրապետում է ռուսերենին ազատ: Իրականացնում է 

սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:  

           Մրցույթը  կկայանա՝  30.11.2015թ.,  ժամը` 16:00-ին, Ծառայության շենքում  (ք.Երևան, 
Կառավարական տուն 3):  

 Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև՝ 
 

 բարձրագույն կրթություն, 

 քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության 

պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում 

քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 

համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, 

օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում 

առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա 

մասնագիտական աշխատանքային  ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը 

պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, 

 սույն պաշտոնի լիազորությունների հետ կապված «Պետական վիճակագրության մասին», 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի  

անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 

ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,  

 համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, 

 ռուսերենի ազատ տիրապետում 

 անհրաժեշտ   (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների,ինչպես 

նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական 

հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկ N 1): 
 

 Դիմող ՀՀ քաղաքացիները  Ծառայություն (ք.Երևան, Կառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 

719 սենյակ: Հեռ.` 011-52-44-97) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 

 դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը 

ներկայացնելիս), 

 տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական  գիտելիքների և աշխատանքային  

ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների բավարարումը  

հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի 

(վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք 

համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին, 



 արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 

զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին,  կամ 

համապատասխան տեղեկանք, 

 մեկ լուսանկար` 3x4 չափսի, 

 անձնագրի պատճենը: 
 

 

 

       ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` 

ներկայացնելով անձնագիր և պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները: 
 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և 

կիրակի օրերից: 
 

          Դիմումների ընդունման վերջին  ժամկետն է`  28.10.2015թ.: 


