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Հավելված N 2 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի  

մարզի Գյումրի համայնքի ավագանու  

2015թվականի հուլիսի  17-ի N 99-Ա որոշման 

 

 

ՑՈՒՑԱԿ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԹՎՈՎ ԵՐԿՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  ԱՆՎԱՆԱՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   
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/ 

Հ 

  Ստորաբաժանման անվանումը, համայնքային 

ծառայողների պաշտոնների անվանումներն ու 

ծածկագրերը 

Հ 

/ 

Հ 

Ստորաբաժանման և համայնքային ծառայողների 

պաշտոնների  փոփոփոխվելիք անվանումները, 

ծածկագրերը 

 

1 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 

Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

առանձնացված   ստորաբաժանում սոցիալական 

ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային բաժին 

 

1 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 

Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

առանձնացված   ստորաբաժանում սոցիալական 

աջակացության Գյումրի-1 տարածքային բաժին 

Համայնքային ծառայության գլխավոր  պաշտոնների  

3-րդ ենթախումբ 

Համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնների 

 3-րդ ենթախումբ 

1) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի պետ (1.3-1) 

1) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի պետ (1.3-1) 

 Համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների 

2-րդ ենթախումբ 

 Համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների 

2-րդ ենթախումբ 

2) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 
բաժնի պետի տեղակալ (2.2-9) 

2) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 
բաժնի պետի տեղակալ (2.2-9) 

 Համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների 

3-րդ ենթախումբ 

 Համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների 

3-րդ ենթախումբ 

3) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 
գլխավոր մասնագետ  (2.3-84) 

3) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-84) 

4) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-85) 

4) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-85) 

5) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-86) 

5) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-86) 

6) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-87) 

6) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-87) 

7) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-88) 

7) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-88) 

8) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-89) 

8) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-89) 

9) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-90) 

9) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-90) 

10) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-91) 

10) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-91) 

11) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-92) 

11) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-92) 

 Համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների      

1-ին ենթախումբ 

 Համայնքային ծառայության կրտսեր  պաշտոնների     

1-ին ենթախումբ 

12) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի առաջատար մասնագետ (3.1-44) 

12) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի առաջատար մասնագետ   (3.1-44) 

13) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի առաջատար մասնագետ (3.1-45) 

13) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 

բաժնի առաջատար մասնագետ   (3.1-45) 



2 

 

 Համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների     

2-րդ ենթախումբ 

 Համայնքային ծառայության կրտսեր  պաշտոնների    

2-րդ ենթախումբ 

14) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-1  տարածքային 
բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ (3.2-29) 

14) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-1  տարածքային 
բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ    (3.2-29) 
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Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 

Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

առանձնացված   ստորաբաժանում սոցիալական 

ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային բաժին 

 

2 

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 

Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

առանձնացված   ստորաբաժանում սոցիալական 

աջակացության Գյումրի-2 տարածքային բաժին 

Համայնքային ծառայության գլխավոր  պաշտոնների   

3-րդ ենթախումբ 

Համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնների    

3-րդ ենթախումբ 

1) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային 
բաժնի պետ (1.3-2) 

1) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2  տարածքային 
բաժնի պետ(1.3-2) 

 Համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների 

2-րդ ենթախումբ 

 Համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների 

2-րդ ենթախումբ 

2) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային 

բաժնի պետի տեղակալ (2.2-10) 

2) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2 տարածքային 

բաժնի պետի տեղակալ (2.2-10) 

 Համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների 

3-րդ ենթախումբ 

 Համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների 

3-րդ ենթախումբ 

3) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային 

գլխավոր մասնագետ  (2.3-93) 

3) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-93) 

4) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-94) 

4) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-94) 

5) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-95) 

5) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2 տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-95) 

6) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-96) 

6) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-96) 

7) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-97) 

7) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2 տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-97) 

8) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-98) 

8) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2  տարածքային 
բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-98) 

9) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-99) 

9) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-99) 

10) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2 տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (2.3-100) 

10) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-100) 

11) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2  տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ  (2.3-101) 

11) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2 տարածքային 

բաժնի գլխավոր մասնագետ(2.3-101) 

 Համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների       

1-ին ենթախումբ 

 Համայնքային ծառայության կրտսեր  պաշտոնների  

1-ին ենթախումբ 

12) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2 տարածքային 
բաժնի առաջատար մասնագետ    (3.1-46) 

12) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2  տարածքային 
բաժնի առաջատար մասնագետ   (3.1-46) 

13) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2 տարածքային 

բաժնի առաջատար մասնագետ   (3.1-47) 

13) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2 տարածքային 

բաժնի առաջատար մասնագետ    (3.1-47) 

 Համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների       

2-րդ ենթախումբ 

 Համայնքային ծառայության կրտսեր  պաշտոնների 

 2-րդ ենթախումբ 

14) Սոցիալական ծառայությունների Գյումրի-2 տարածքային 

բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ   (3.2-30) 

14) Սոցիալական աջակցության Գյումրի-2  տարածքային 

բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ   (3.2-30) 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ 

 ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                                            Ռ. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 


