
 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է 

Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության  հետևյալ  կրտսեր  թափուր 

պաշտոններն զբաղեցնելու մասին 
 

 

        1. Առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ  
(ծածկագիր`  81-4.2-19) 
 Կատարում է առևտրի ոլորտի ցուցանիշների թվաբանական և տրամաբանական 

ստուգում, ամփոփում և մուտքագրում: Մասնակցում է գործող վիճակագրական հաշվետվական 

ձևերի լրացման հրահանգների պատրաստմանը, էլեկտրոնային սխեմաների կազմմանը: Բաժնի 

պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը, 

ապահովում է փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները: Բաժնի պետի 

հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի 

հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, 

հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:  Իրականացնում է սույն պաշտոնի 

անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: Ունի (0600) տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և 

կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն: Տիրապետում 

է ռուսերենին ազատ: 
 

      2. Սյունիքի  մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին 
կարգի մասնագետ  (ծածկագիր`  81-4.2-76) 
 Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է պետական վիճակագրական 

աշխատանքների ծրագրով նախատեսված Սիսիանի  տարածաշրջանում վիճակագրական 

հաշվետվությունների հավաքագրման, տրամաբանական ստուգման և ամփոփման 

աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ պատրաստում է տարածաշրջանի 

վերաբերյալ վիճակագրական-վերլուծական զեկուցագրեր: Վարում է տարածաշրջանի 

վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողների ներքին ռեգիստրը և հաշվառման 

մատյանները:  Ապահովում է վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողներին 

վիճակագրական հաշվետվական ձևերով, հրահանգներով և օժանդակում հաշվետվությունների 

ճիշտ լրացմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է հաշվետու 

կազմակերպություններում վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների 

արժանահավատության ստուգումներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով 

սահմանված այլ լիազորություններ: Ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն:  

 Աշխատավայրը՝  ք. Սիսիան: 
 

3. Տավուշի մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի 
առաջին կարգի մասնագետ  (ծածկագիր` 81-4.2-81) 
 Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է պետական  վիճակագրական  

աշխատանքների ծրագրով նախատեսված Նոյեմբերյանի  տարածաշրջանում  վիճակագրական 

հաշվետվությունների հավաքագրման, տրամաբանական ստուգման և ամփոփման 

աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ պատրաստում է  տարածաշրջանի 

վերաբերյալ վիճակագրական-վերլուծական զեկուցագրեր: Վարում է տարածաշրջանի 

վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողների ներքին ռեգիստրը և հաշվառման 

մատյանները: Ապահովում է վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողներին 

վիճակագրական հաշվետվական ձևերով, հրահանգներով և օժանդակում հաշվետվությունների 

ճիշտ լրացմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է հաշվետու 

կազմակերպություններում վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների 

արժանահավատության ստուգումներին:  Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով 



սահմանված այլ լիազորություններ: Ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն:  

 Աշխատավայրը՝ ք. Նոյեմբերյան: 
 

 1-3 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`   

  

 պաշտոնի լիազորությունների հետ կապված «Պետական վիճակագրության մասին», 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին»  և այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ 

իմացություն,  

 տրամաբանելու, տարբեր  իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, 

անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում, 

 համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 

ունակություն, 

  տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող  անհրաժեշտ                  

(պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների   տիրապետում  

(Ցանկեր  N  1-2): 
 

 Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Ծառայություն (ք.Երևան, Կառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 

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

 գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս), 

 կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը 

(պատճենները), 

 աշխատանքային գրքույկի պատճենը (ունենալու դեպքում), 

 քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի 

պատճենը,  

 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` 17.02.2016 թ.: 

 

 


