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ՀՀ գիտության կոմիտեի 

գլխավոր քարտուղարի 

2019 թ. դեկտեմբերի 9-ի N 116-Ա հրամանի 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆԲԱԺՆԻ ՊԵՏ-ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ 

 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1 Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) 

ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին)                     

պետ-գլխավոր հաշվապահ (ծածկագիր՝ 18-1-28.1-Ղ4-1): 

(փոփ. 17.06.2020 թ. հր. N 30-Ա) 

1.2 Ենթակա և հաշվետու է  

Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահը ենթակա ու հաշվետու է Կոմիտեի նախագահին, անմիջական 

հաշվետու է գլխավոր քարտուղարին: 

1.3 Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ 

Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու են Բաժնի 

մասնագետները: 

1.4 Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները 

Բաժնիպետի-գլխավոր հաշվապահի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի ավագ 

հաշվապահը կամ Բաժնի ավագ ֆինանսիստներից մեկը: 

1.5 Աշխատավայրը 

Հայաստան, ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան, Օրբելի եղբայրների 22: 

2. Պաշտոնի բնութագիրը 

2.1 Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները  

 ապահովում է Կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման վարումը. 

 մասնակցում է Կոմիտեի կառավարման ապարատի և գիտության ոլորտի միջնաժամկետ 

ծախսերի ծրագրերի և պետական բյուջեի ամենամյա նախագծերի կազմման աշխատանքներին. 

 ապահովում է ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների և վիճակագրական 

հաշվետվությունների կազմումը և համապատասխան մարմիններ ներկայացումը. 

 ապահովում է Կոմիտեում պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի հաշվին գնումների 

գործընթացի իրականացումը. 

 ապահովում է Կոմիտեի կառավարման ապարատի և համակարգի ամենամյա պետական 

բյուջեով նախատեսված տարեկան ծախսերի նախահաշիվների կազմումը, գանձապետական 

համակարգի միջոցով գիտական և գիտատեխնիկական կազմակերպությունների տարբեր 

ծրագրերով ֆինանսավորման իրականացումը.  

 ապահովում է գիտական կազմակերպությունների ամսական, եռամսյակային և տարեկան 

կտրվածքով ֆինանսական հաշվետվությունների ընդունման և հանձնման աշխատանքները. 



 ապահովում է գիտության ոլորտի բազային, պայմանագրային (թեմատիկ), նպատակային-

ծրագրային ամենամյա և ամենամսյա ֆինանսավորման աշխատանքները. 

 ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական 

ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր 

նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր 

մշակելը: 

 

Իրավունքները 

 

 Կոմիտեի ստորաբաժանումներից և աշխատակիցներից, ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանցից ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, ֆինանսական 

հաշվետվություններ, ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ հայտեր, Կոմիտեի կառավարման 

ապարատի և գիտության ոլորտի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և պետական բյուջեի 

ամենամյա նախագծերի մշակման շրջանակներում՝ առաջարկություններ. 

 գնումների գործընթացի իրականացման շրջանակներում Կոմիտեի պատասխանատու 

ստորաբաժանումներից ստանալ գնման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և 

ծառայությունների գնման բնութագրեր, կազմել գնման պայմանագրերի նախագծեր, ներկայացնել 

պայմանագիր կնքելու առաջարկներ.  

 մշակել Բաժնի գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, անել 

առաջարկություններ, տալ եզրակացություններ, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մշակել 

պարզաբանումներ և ուղեցույցեր: 

 

Պարտականությունները՝ 

 

 ապահովել Կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման աշխատանքների ժամանակին և անթերի 

կատարումը, աշխատավարձերի, ֆինանսական, հարկային, պարտադիր սոց վճարների 

հաշվարկումը, վճարումը, դրանց և վիճակագրական հաշվետվությունների կազմումը և 

ներկայացումը, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերով 

նախատեսված ֆինանսավորման ժամանակին իրականացումը, գանձապետական հաշիվների 

հաշվառման ու գանձապետական բաժանմունքների մուտքերի և փոխանցումների կատարման, 

դրամարկղային և բանկային գործարքների ժամանակին և անթերի կատարումը. 

 մասնակցել Կոմիտեի կառավարման ապարատի և գիտության ու այլ ոլորտների միջնաժամկետ 

ծախսերի ծրագրերի և պետական բյուջեի ամենամյա նախագծերի կազմման աշխատանքներին, 

ապահովել Կոմիտեի կառավարման ապարատի և համակարգի ամենամյա պետական բյուջեով 

նախատեսված տարեկան ծախսերի նախահաշիվների կազմման և ըստ հասցեականության 

իրազեկման, Կոմիտեի կառավարման ապարատի և համակարգի կազմակերպությունների ամենամյա 

և ամենամսյա ըստ ծրագրերի ֆինանսավորումը, գիտության ոլորտի բազային, պայմանագրային 

(թեմատիկ), նպատակային-ծրագրային ամենամյա և ամենամսյա ֆինանսավորման գործընթացը. 

 ապահովել ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների և վիճակագրական 

հաշվետվությունների կազմումը և համապատասխան մարմիններ ներկայացումը. 

 գնումների գործընթացի իրականացման շրջանակներում ապահովել գնման պլանի կազմման, 



այդ պլանի համաձայն գնումների իրականացման, գնում կատարելու նպատակով գնումների մասին 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերի, իրավունքների և 

պարտականությունների իրագործմանն ուղղված գործողությունները, ներառյալ՝ գնումների 

պլանավորումը, գնման առարկայի բնութագրի հաստատումը, պայմանագրի կատարումը և 

կառավարումը. 

 ապահովել գիտական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների ժամանակին ընդունումը, դրանց ամփոփումը, ամփոփված տվյալների հիման 

վրա նոր հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը համապատասխան մարմիններ. 

 ապահովել Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի 

նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, 

ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշումներով սահմանված կարգով Կոմիտեի 

աշխատակիցներին սոցիալական փաթեթների տրամադրումը, ըստ անհրաժեշտության ներկայացնել 

համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան 

մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի 

մասին. 

 ուսումնասիրել Բաժնի գործառույթները կանոնակարգող և գործառույթների իրականացմանն 

առնչվող իրավական ակտերը: 

3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները 

3.1 Կրթություն, որակավորման աստիճանը 

1. Ուղղություն 
Սոցիալական գիտություններ, լրագրություն 

և տեղեկատվական գիտություններ 

Գործարարություն, 

վարչարարություն և 

իրավունք 

2. Ոլորտ 
Սոցիալական և վարքաբանական 

գիտություններ 

Գործարարություն և 

վարչարարություն 

3. Ենթաոլորտ Տնտեսագիտություն 
Հաշվապահություն 

և հարկային գործ 
Ֆինանսներ 

4. Մասնագիտություն    

«Բավարարում է «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի            

5-րդ կետով սահմանված պահանջին:» (լր. 14.06.2021թ. հր. N 43-Ա) 

«Բավարարում է «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման 

մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջին:»  

(լր. 28.06.2021թ. հր. N 47-Ա) 

3.2 Մասնագիտական գիտելիքները 

Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ: 

3.3 Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը 

Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական 



աշխատանքային ստաժ կամ ֆինանսավարկային կամ տնտեսագիտության բնագավառում` չորս 

տարվա աշխատանքային ստաժ: 

(փոփ. 04.05.2020թ. հր. N 24-Ա) 

3.4 Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ 

Ընդհանրական կոմպետենցիաներ՝ 

1. Աշխատակազմի կառավարում 

2. Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիտորինգ 

3. Որոշումների կայացում 

4. Ծրագրերի կառավարում 

5. Խնդրի լուծում 

6. Բարեվարքություն 

 

Ընտրանքային կոմպետենցիաներ՝ 

1. Ֆինանսների և ռեսուրսների կառավարում 

2. Բանակցությունների վարում 

3. Ծառայությունների մատուցում 

4. Կոնֆլիկտների կառավարում 

5. Փաստաթղթերի նախապատրաստում 

6. Բողոքների բավարարում 

7. Ժամանակի կառավարում: 

4. Կազմակերպական շրջանակը 

4.1 Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը 

Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման 

աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար:  

4.2 Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները 

Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման 

աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում։ 

4.3 Գործունեության ազդեցությունը  

Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և քաղաքականության 

իրականացման ապահովման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա 

ազդեցություն։ 

4.4 Շփումները և ներկայացուցչությունը 

Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի և այլ պետական մարմինների 

ներկայացուցիչների, ինչպես նաև պատվիրակված լիազորությունների շրջանակներում մասնակցում է 

օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ 

հանդիպումներին: 

4.5 Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը 

Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է իր կողմից 

ղեկավարվող կառուցվածքային ստորաբաժանման գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց 

տալիս լուծումներ: 

 


