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2.3-464 
(ծածկագիրը) 

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի (այսուհետ` աշխատակազմ) ներքին 

աուդիտի բաժնի (այսուհետ` բաժին) գլխավոր մասնագետի պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային 
ծառայության առաջատար  պաշտոնների խմբի 3-րդ  ենթախմբում: 

2. Բաժնի գլխավոր մասնագետին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պաշտոնում 
նշանակում  և պաշտոնից  ազատում է  Երևանի քաղաքապետը (այսուհետ՝ քաղաքապետը): 
 
  

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ  
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
3. Բաժնի գլխավոր մասնագետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է բաժնի պետին: 
4. Բաժնի գլխավոր մասնագետն իրեն ենթակա աշխատողներ չունի: 
5. Բաժնի գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է բաժնի 

պետը կամ  բաժնի  գլխավոր մասնագետներից մեկը` քաղաքապետի հայեցողությամբ:  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնի գլխավոր մասնագետին փոխարինում է 

համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի 
պահանջները բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

Բաժնի գլխավոր մասնագետը բաժնի պետի կամ բաժնի գլխավոր մասնագետներից մեկի 
բացակայության դեպքում փոխարինում է նրանց՝ քաղաքապետի հայեցողությամբ: 

6. Բաժնի գլխավոր մասնագետը՝ 
ա) բաժնի աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման, ղեկավարման և 

վերահսկման լիազորություններ չունի. 
բ) մասնակցում է բաժնի աշխատանքների ծրագրմանը, իսկ բաժնի պետի 

հանձնարարությամբ`  նաև կազմակերպմանը. 
գ) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարականները. 
դ) պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն 

վերապահված լիազորությունները և տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 
կատարելու, լիազորությունները վերազանցելու համար: 
 

3. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

7. Բաժնի գլխավոր մասնագետը բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է 
որոշումների ընդունմանը, հանձնարարականների կատարմանը, ինչպես նաև հիմնախնդիրների 
լուծմանը։ 



4. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

8. Բաժնի գլխավոր մասնագետը՝ 
ա) բաժնի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում. 
բ) Երևանի քաղաքապետարանի ներսում շփվում է իր լիազորությունների շրջանակներում. 
գ) առանձին դեպքերում, բաժնի պետի հանձնարարությամբ, Երևանի քաղաքապետարանից դուրս 
շփվում և պարբերաբար հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ։ 
 
 

5. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ  
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

 
9. Բաժնի գլխավոր մասնագետը, բաժնի պետի հանձնարարությամբ, իր լիազորությունների 

շրջանակներում մասնակցում է բաժնի առջև դրված խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը և 
գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին: 
 
 

6. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

10. Բաժնի գլխավոր մասնագետը՝ 
ա) ունի /080000/ տնտեսագիտություն և կառավարում մասնագիտությունների գծով 

բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության 
պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում 
քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա 
աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի 
աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա 
մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ. 

բ) ունի ներքին աուդիտորի որակավորում և հաշվառված (գրանցված) է 2013թ. հունվարի 1-
ից լիազոր մարմնի կողմից վարվող՝  «Ներքին աուդիտի մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 
5-րդ կետով սահմանված, ցանկում: 

Ներքին աուդիտորի որակավորում չունեցող անձը «Ներքին աուդիտի մասին» օրենքի 9-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի  և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 23.02.2012թ. 
հ.165-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 7-րդ կետի համաձայն տվյալ պաշտոնը կարող է 
զբաղեցնել միայն ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով՝ ուսուցանվող աուդիտորի 
կարգավիճակով, մինչև համապատասխան որակավորում ստանալը և «Ներքին աուդիտի մասին» 
օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով նախատեսված ցանկում ընդգրկվելը: 

 գ) ունի Հարկային օրենսգրքի, «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին», 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հանրային ծառայությունների մասին»,  «Համայնքային 
ծառայության մասին», «Ներքին աուդիտի մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», 
«Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների 
հաշվապահական հաշվառման մասին», «Կուտակային կենսաթոշակի մասին», «Գնումների 
մասին», «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին», «Պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների մասին» օրենքների, աշխատակազմի և բաժնի կանոնադրության ու իր 
լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես 
նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

դ)  տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
ե) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով  աշխատելու 

ունակություն. 
զ) տիրապետում է  ռուսերենին (ազատ) և մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է   

բացատրվել) լեզվի։ 
 
 



7. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
11. Բաժնի գլխավոր մասնագետի համար հասանելի են Երևանի քաղաքապետարանի 

գործունեության վերաբերյալ ամբողջ, այդ թվում` գաղտնի տեղեկատվությունը` համաձայն 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված գաղտնի տվյալների 
հասանելիության կարգի, և բոլոր գրառումները, այդ թվում` էլեկտրոնային, որոնք անհրաժեշտ են 
աուդիտի իրականացման համար:  

12. Բաժնի գլխավոր մասնագետն իրավունք ունի՝ 
ա) աջակցություն ստանալու այն միավորների ղեկավարներից և աշխատակիցներից, որտեղ 
իրականացվում է աուդիտը.  
բ) պատասխանատու աշխատակիցներից պահանջելու աուդիտի համար անհրաժեշտ որևէ տվյալ:  
դ) բաժնի պետին զեկուցել աուդիտի իրականացման խոչընդոտների և խնդիրների վերաբերյալ.  
ե) առաջարկում է բաժնի պետին` փորձագետ նշանակել, եթե ներքին աուդիտի իրականացման 
համար պահանջվում են հատուկ գիտելիքներ ու հմտություններ.  
զ) օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով 
նախատեսված այլ պարտականություններ: 

13. Բաժնի գլխավոր մասնագետը՝ 
ա) բաժնի պետի հանձնարարությամբ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներում, քաղաքային ենթակայության 
կազմակերպություններում իրականացնում է գործունեության աուդիտ. 
բ) հետևում է ներքին աուդիտի ստանդարտներին, ներքին աուդիտորների վարքագծի կանոններին, 
ներքին աուդիտի կանոնակարգին և լիազոր մարմնի հաստատած ներքին աուդիտի 
մեթոդաբանությանը.  
գ) չի հրապարակում և չի տրամադրում գործունեության ընթացքում կամ արդյունքում իրեն 
հայտնի դարձած տեղեկությունները` բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի.  
դ) գիտակցաբար չի մասնակցում անօրինական գործողությունների և չի կատարում 
աշխատանքներ, որոնք վարկաբեկում են ներքին աուդիտորի մասնագիտությունը և Երևանի 
քաղաքապետարանը:  
ե) օժանդակում է բաժնի պետին ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի 
ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի մշակմանը.  
զ) իրականացնում է ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը.  
է) բաժնի գլխավոր մասնագետը հաշվետու է բաժնի պետին ու ներկայացնում է 
հաշվետվություններ, այդ թվում`  
- աուդիտի արդյունքների և արձանագրված խնդիրների, արված առաջարկությունների և 
կազմակերպությունների գործունեությունը բարելավելու նպատակով ձեռնարկված 
գործողությունների մասին.  
- ներքին աուդիտի տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման մասին.  
- իր առջև ծառացած սահմանափակումների բոլոր դեպքերի մասին:  
ը) աուդիտի ընթացքում բացահայտված կեղծիքի նշանների մասին տեղեկացնում է բաժնի պետին: 
թ) բաժնի գլխավոր մասնագետը,  բացի ներքին աուդիտին առնչվող աշխատանքներից, Երևանի 
քաղաքապետարանում այլ գործառույթներ և աշխատանքներ իրականացնելու իրավունք չունի՝ 
բացառությամբ ՀՀ կառավարության լիազորած մարմնի իրավական ակտերով ներքին աուդիտի 
ստորաբաժանմանը ներկայացվող հիմնական պահանջների: 
 

8.  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ  ԱՍՏԻՃԱՆԸ 
 

14. Բաժնի գլխավոր մասնագետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է  Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության 3-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային 
աստիճան: 
 


