
Աշխատակազմի մշակույթի, կրության, սպորտի և երիտասարդության հարցերով բաժնի 

գործառույթները 

1) կատարում է համայնքային ենթակայության  մանկապարտեզների, մշակույթի տների, 

գրադարանների, կրթական և մշակութային այլ հիմնարկների ու կազմակերպությունների 

գործունեության կազմակերպման ու կառավարման համար անհրաժեշտ  աշխատանքներ, 

2) կատարում է Հայաuտանի Հանրապետության և Չարենցավան համայնքի տոների եւ 

հիշատակի oրերի հետ կապված միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ 

աշխատանքներ, 

3) քաղաքապետին ներկայացնում է համայնքային ենթակայության  երաժշտական, արվեստի, 

գեղարվեստի դպրոցների և մշակութային այլ հիմնարկ-կազմակերպությունների գործունեության 

վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, նախապատրաստում է այդ հիմնարկ-

կազմակերպություններում գործունեության իրականացման, կազմակերպման, բարելավման 

վերաբերյալ առաջարկություններ, դրանց աշխատակիցներին տրամադրում է մեթոդական օգնություն և 

օժանդակում սեմինարների կազմակերպմանը, 

4) կատարում է համայնքում երիտաuարդության դերի բարձրացման աջակցության համար 

անհրաժեշտ աշխատանքներ, 

5) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության 

իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 

6) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու 

որոշումների, քաղաքապետի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի 

հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի 

զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային 

սեփականության գույքագրման աշխատանքներին, 

7) կատարում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների 

գործունեության կազմակերպումն ու կառավարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,  

8) ուսումնասիրում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների 

գործունեության համար անհրաժեշտ գույքային և շենքային պայմանները և ներկայացնում 

առաջարկություններ գույքի ձեռքբերման ու շենք-շինությունների հատկացման, կառուցման ու 

վերանորոգման վերաբերյալ, 

9) քաղաքապետին ներկայացնում է համայնքային ենթակայության  մարզական 

կազմակերպությունների գործունեության վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, նախապատրաստում 

է այդ հաստատություններում գործունեության իրականացման, կազմակերպման, բարելավման 

վերաբերյալ առաջարկություններ, դրանց աշխատակիցներին տրամադրում է մեթոդական օգնություն և 

օժանդակում սեմինարների կազմակերպմանը, 

10) ներկայացնում է առաջարկություններ ՀՀ առաջնություններում մասնակցելու համար 

հավաքական թիմերի կազմավորման վերաբերյալ, կազմակերպում է կամ մասնակցում 



առաջնությունների, մրցաշարերի, հուշամրցաշարերի և այլ մասսայական մարզական միջոցառումների 

անցկացման աշխատանքներին,  

11) մշակում է համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ uպորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրեր 

և մասնակցում դրանց իրագործմանը, 

12) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության 

իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 

13) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու 

որոշումների, քաղաքապետի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի 

հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի 

զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային 

սեփականության գույքագրման աշխատանքներին, 

14) կատարում է քաղաքապետի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները, 

ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

այլ աշխատանքներ: 

 


