
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ    ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

Հ/Հ Համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների 

տնօրենների  թափուր 

պաշտոնների  անվանումը   

Դիմումների  և 

փաստաթղթերի 

ընդունման  

ժամկետները 

Հարցազրույցի  

անցկացման 

օրը,ժամը 

Նշված  թափուր 

պաշտոնները 

զբաղեցնելու համար  

որակավորման 

պահանջները 

ՀՈԱԿ-ների 

տնօրենների 

պաշտոնային 

պարտականութ 

յունները 

Պահանջվող 

փաստաթղթերը 

1. <<Ծիածան>>  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 10.11-25.11.2014թ. 26.11.2014թ.-1400 Նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատության տնօրենի   
պաշտոն 
զբաղեցնողը  պետք   է 
ունենա՝   բարձրագույն 
կրթություն (բակալավր, 
դիպլոմավորված 
մասնագետ,մագիստրոս),
վերջին  տաս     տարվա 
ընթացքում 
նախադպրոցական 
կրթության  ոլորտի կամ 
մանկավարժական 
գիտամանկավարժական 
աշխատանքի,կրթության 
կառավարման ոլորտի 
առնվազն հինգ  տարվա 
ընդհանուր 
աշխատանքային  ստաժ: 

Իրականացնում է 
հաստատության 
ընթացիկ 
կառավարումը և 
ղեկավարումը,կրթա
դաստիարակչական 
վարչատնտեսական 
աշխատանքները 
 Հայաստանի               
Հանրապետության 
օրենսդրության 
կանոնադրության և 
այլ իրավական  
ակտերի 
համապատասխան: 

Հարցազրույցին մասնակցելու 
համար քաղաքացին ներկայացնում 
 է՝ 
1)գրավոր դիմում (տրվում է 
հանձնաժողովի անունով՝նշելով այն 
պաշտոնը,որին հավակնում է 
դիմողը), 
2)քաղվածք աշխատանքային 
գրքույկից, 
3)ինքնակենսագրություն (ձեռագիր) 
4)1 լուսանկար 3x4 չափսի, 
5)անձնագիր,կրթությունը 
հաստատող 
փաստաթղթի(փաստաթղթերի), 
արական սեռի անձինք՝ նաև 
զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող 
ժամանակավոր զորակոչային 
տեղամասային կցագրման 
վկայականի պատճենները կամ 
համապատասխան տեղեկանք, 
6)կադրերի հաշվառման անձնական 
թերթիկ (լրացված) 
7)հրատարակված հոդվածների 
ցանկ կամ գիտական կոչումը 
հավաստող փաստաթղթեր(դրանց 
առկայության դեպքում): 
 

2. <<Լուսաստղիկ>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 10.11-25.11.2014թ. 26.11.2014թ.-1400 

3. <<Լիանա>>  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 10.11-25.11.2014թ. 26.11.2014թ.-1400 

4. <<Անի պարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 10.11-25.11.2014թ. 26.11.2014թ.-1400 

5. <<Կարմիր գլխարկ>> ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն 

10.11-25.11.2014թ. 26.11.2014թ.-1400 

6. <<Արարատ>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 10.11-25.11.2014թ. 26.11.2014թ.-1400 

7. <<Թոռնիկ Մանուշակ>> ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն 

11.11-26.11.2014թ. 27.11.2014թ.-1400 

8. <<Ժպիտ>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 11.11-26.11.2014թ. 27.11.2014թ.-1400 

9. <<Լիլիթ>>  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 11.11-26.11.2014թ. 27.11.2014թ.-1400 

10. <<Նանուլիկ >> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 11.11-26.11.2014թ. 27.11.2014թ.-1400 

11. <<Ձյունիկ>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 11.11-26.11.2014թ. 27.11.2014թ.-1400 

12. <<Հուսո առագաստ>>>> ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն 

11.11-26.11.2014թ. 27.11.2014թ.-1400 

13. <<Գոհար>>  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 12.11.-27.11.2014թ. 28.11.2014թ.-1400 

14. <<Հենզել և Գրետել>ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն 

12.11.-27.11.2014թ. 28.11.2014թ.-1400 

15. <<Սուրբ Մարիամ>> ՀՈԱԿ-ի 

տնօրեն 

12.11.-27.11.2014թ. 28.11.2014թ.-1400 

16. <<Երազանք>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 12.11.-27.11.2014թ. 28.11.2014թ.-1400 

17. <<Զանգակ>>  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն 12.11.-27.11.2014թ. 28.11.2014թ.-1400 

Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենների 

թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հարցազրույցները 

կանցկացվեն Գյումրու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում(3-րդ 

հարկ) 

 

 

Փաստաթղթերի ներկայացնելու ,լրացուցիչ տեղեկությունների և հարցաշարերը ստանալու համար դիմել 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին(3-րդ հարկ),ամեն օր,ժամը 

09.00-18.00,բացի շաբաթ և կիրակի օրերից 

 

    


