
Համայնքի աշխատակազմի 
կառուցվածքը,
կարողությունները,
համայնքային ծառայություն

Կարեն Հովհաննեսյան



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

• Հիմնադիրը – Համայնքն է

• Ավագանու որոշմամբ - Ստեղծվում, վերակազմակերպվում 

և դադարեցնում է իր գործունեությունը

• Գործունեության հիմքը – ՀՀ օրենքներ, իրավական ակտեր

• Գործառույթները – սահմանվում են կանոնադրությամբ



ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Համայնքի ղեկավար Ավագանի

Մշակում է Հաստատում է
Համայնքի աշխատակազմի, համայնքային հիմնարկների և ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների կանոնադրությունները, կառուցվածքները, 
աշխատողների քանակը, հաստիքացուցակն ու պաշտոնային 

դրույքաչափերը:

Համայնքի ղեկավար Աշխատակազմի քարտուղար
Կառավարում է Ղեկավարում է

Նշանակում և ազատում է 
աշխատակազմի քարտուղարին, 

հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող 
անձանց, կառուցվածքային և 

առանձնացված ստորաբաժանումների 
ղեկավարներին:

Նշանակում և ազատում է աշխատակազմի 
աշխատողներին:



ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Որակյալ մասնագետներԻնստիտուցիոնալ համակարգեր

• ընթացակարգեր և կառուցակարգեր

• տեղեկատվական, հաղորդակցության և 
էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր

• աշխատակազմի գործունեության 
արդյունավետությունը, թափանցիկությունն 
ու հաշվետվողականությունը ապահովող
միջոցներ

• կրթություն

• գիտելիք

• որակավորում

• փորձ

• ունակություն

• հմտություններ



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Հանրային ծառայությունը 
հանրային իշխանության 
մարմիններին ՀՀ 
Սահմանադրությամբ և 
օրենքներով վերապահված 
լիազորությունների 
իրականացումն է



ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքային 
ծառայությունը
մասնագիտական 
գործունեություն է, 
որն ուղղված է  ՀՀ 
օրենսդրությամբ 
ՏԻՄ-երին 
վերապահված 
խնդիրների և 
գործառույթների 
իրականացմանը



Համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելը

• Համայնքային ծառայության պաշտոն 
զբաղեցնելու իրավունք ունեն 
համայնքային ծառայության տվյալ 
պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող 
պահանջները բավարարող, 
հայերենին տիրապետող, 18 տարին 
լրացած ՀՀ քաղաքացիները և ՀՀ-ում 
փախստականի կարգավիճակ 
ունեցողները` անկախ ազգությունից, 
ռասայից, սեռից, դավանանքից, 
քաղաքական կամ այլ հայացքներից, 
սոցիալական ծագումից, գույքային 
կամ այլ դրությունից:

Իրավունք ունի Իրավունք չունի 

ա) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ 
կամ սահմանափակ գործունակ.

բ) դատական կարգով զրկվել է հանրային 
ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից.

գ) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը 
համայնքային ծառայության պաշտոնում 
նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել 
ծառայողական պարտականությունների 
կատարմանը և լիազորությունների 
իրականացմանը: Այդ հիվանդությունների ցանկը 
հաստատում է ՀՀ կառավարությունը.

դ) դատապարտվել է հանցագործության համար, և 
դատվածությունը սահմանված կարգով հանված 
կամ մարված չէ.

ե) օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային 
պարտադիր զինվորական ծառայություն:



Համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելը

Թեստավորում Հարցազրույց

Աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ (ծածկագիր` 2.1-3)
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
ա) բարձրագույն կրթություն ֆինանսական կամ ֆինանսների կառավարման……

Հայտարարություն
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Համայնքային ծառայողի վերապատրաստումը և ատեստավորումը 

Յուրաքանչյուր 
համայնքային ծառայող 
առնվազն երեք տարին 
մեկ ենթակա է 
պարտադիր 
վերապատրաստման:

Ատեստավորումն անցկացվում է հետևյալ 
եղանակներով.
ա) փաստաթղթային.
բ) թեստավորման և հարցազրույցի:

Համայնքային 
ծառայողի 
հերթական 
ատեստավորումն 
անցկացվում է երեք 
տարին մեկ: 

Ատեստավորման ենթակա չեն՝

• տվյալ պաշտոնը երեք տարուց 
պակաս ժամկետով զբաղեցնող 
համայնքային ծառայողները

• պարտադիր զինվորական 
ծառայությունից վերադարձած 
համայնքային ծառայողները 
վերադառնալուց հետո` մեկ 
տարվա ընթացքում

• հղի և մինչև երեք տարեկան 
երեխայի խնամքի 
կապակցությամբ 
արձակուրդում գտնվող, 
վերապատրաստում անցնող 
համայնքային ծառայողները



Համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող 
հիմնական սահմանափակումները
• Կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական, 

ստեղծագործական և ընտրական հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակից բխող 
աշխատանքից.

• Խախտել համայնքային ծառայողների քաղաքական զսպվածության սկզբունքը.
• Հոնորար ստանալ ծառայողական պարտականությունների կատարումից բխող 

հրապարակումների կամ ելույթների համար.
• Ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործել նյութատեխնիկական, ֆինանսական և 

տեղեկատվական միջոցները, պետական կամ համայնքային այլ գույքը և ծառայողական 
տեղեկատվությունը.

• Ծառայողական պարտականությունների կատարման համար այլ անձանցից ստանալ 
նվերներ, գումարներ. 

• Անձամբ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ.
• Լինել նույն համայնքի ավագանու անդամ:



Համայնքային ծառայողի վարձատրությունը և սոցիալական 
երաշխիքները

Աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների միևնույն խմբի և 
ենթախմբի պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողներն ունեն հավասար 
պաշտոնային դրույքաչափի իրավունք, բացառությամբ պետության կողմից 
պատվիրակված լիազորություններ իրականացնող համայնքային ծառայողների 
պաշտոնային դրույքաչափերը, որոնք սահմանված կարգով որոշվում են 
պետական բյուջեից: 
Սոցիալական երաշխիքները
• աշխատանքային պայմաններ
• վարձատրություն
• արձակուրդ
• վերապատրաստում
• գործուղման ծախսերի փոխհատուցում
• այլ



Համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվը

• Համայնքային քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող 
անձինք պաշտոնավարման ավարտից հետո:

• «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 
հիմքերով համայնքային ծառայության պաշտոնից ազատված անձինք:

• Մրցույթում օրենքով սահմանված կարգով հաղթող ճանաչված, սակայն 
պաշտոնի չնշանակված անձինք: 

• Մրցույթում օրենքով սահմանված կարգով հաղթող ճանաչված անձի 
համեմատությամբ դրական բալերի հավասար հանրագումար 
հավաքած, սակայն մրցույթի թեստային փուլի արդյունքներով հաղթող 
չճանաչված անձինք:



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
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