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ՀՌՀ գլխավոր քարտուղարի 

12.09.2019թ թիվ 122-Ա հրամանի 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1 Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման 

վարչության լիցենզավորման  բաժնի ավագ մասնագետ  (ծածկագիր` 44-23.1.2-Մ3-3) 

1.2 Ենթակա և հաշվետու է 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) 

իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման  բաժնի (այսուհետ`Բաժին)  

ավագ մասնագետն (այսուհետ` Ավագ մասնագետ) անմիջական ենթակա և հաշվետու է 

Բաժնի պետին: 

1.3 Փոխարինող պաշտոնի  կամ պաշտոնների անվանումները 

Ավագ մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի գլխավոր 

մասնագետը կամ Բաժնի ավագ մասնագետը: 

1.4 Աշխատավայրը 

Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Իսահակյան 28 

2. Պաշտոնի բնութագիրը 

2.1 Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները  

1. վարում է լիցենզավորված անձանց անհատական գործերը.  

2. վարում է լիցենզիաների էլեկտրոնային գրանցամատյանը. 

3. մասնակցում է լիցենզավորման  գործընթացի հետ կապված աշխատանքներին. 

4. մասնակցում է թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի և 

ռադիոծրագրերի եթերային հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթների 

կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներին. 

5. մասնակցում է մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզավորման մրցույթի 

կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներին. 

6. մասնակցում է հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) ցանցով 

հեռարձակման լիցենզավորման աշխատանքներին. 

7. իրականացնում է կաբելային (մալուխային) հեռարձակում իրականացնող 

ընկերություններին սեփական արտադրության հեռուստառադիոծրագրերի 

հեռարձակման թույլտվություն տալու  աշխատանքները. 

8. իրականացնում է կաբելային (մալուխային) հեռարձակում իրականացնող 

ընկերություններին ոչ սեփական հեռուստառադիոծրագրերի վերահեռարձակման 



թույլտվություն տալու աշխատանքները. 

9. իրականացնում է հեռուստածրագրերի և ռադիոծրագրերի եթերային հեռարձակում  

իրականացնող ընկերություններին բաժանորդային հեռարձակման թույլտվություն տալու  

աշխատանքները. 

10. մասնակցում է լիցենզավորված անձանց ցուցակի կազմմանը. 

11. վարում է Բաժնի փաստաթղթաշրջանառությունը: 

 

Իրավունքները՝ 
 

 գործառույթների իրականացման համար իրավունք ունի Բաժնի պետից, 

Հանձնաժողովի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, 

հեռուստառադիոընկերություններից օրենքով սահմանված կարգով ստանալ 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, 

 մուտք գործել իրավաբանական անձանց պետական գրանցման www.e-register.am 

կայքէջ, էլեկտրոնային կառավարման «Client-Treasury» համակարգից ստանալ 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն, 

 Բաժնի պետին գործառույթներից բխող առաջարկություններ ներկայացնել: 

 

Պարտականությունները՝  

 հավաքագրել  և հաշվառել լիցենզավորված անձանց մասին տեղեկատվությունը, 

վարել տեղեկատվական բազան, ստուգել դիմումատուների, լիցենզավորված անձանց 

կողմից ներկայացված ներկայացված փաստաթղթերի ամբողջականությունը և ՀՀ 

օրենսդրության պահանջներին համապատասխանությունը, դիմումատուներին 

տեղեկացնել փաստաթղթերում հայտնաբերված թերությունների, սխալների, 

վրիպակների մասին, կազմել լիցենզավորման մրցույթների կազմակերպման և 

անցկացման ժամանակացույցը, պարտադիր պահանջներ և պայմաններ սահմանող 

իրավական ակտերի ցանկը,  

 նախապատրաստել հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը, ՀՀ 

արդարադատության նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարության 

առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին ներկայացվող 

տեղեկատվությունը, նախապատրաստել Հանձնաժողովի նիստերի օրակարգեր, 

եզրակացություններ, որոշումների նախագծեր, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, 

գրություններ և այլ փաստաթղթեր, 

 պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետները և կարգը: 

 

 

3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները 

3.1 Կրթություն, որակավոման աստիճանը 

Բարձրագույն կրթություն: 

 

http://www.e-register.am/


3.2 Մասնագիտական գիտելիքները 

Ունի իր գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ: 

3.3 Աշխատանքային ստաժ, աշխատանքի բնագավառում փորձը 

Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական 

աշխատանքային ստաժ կամ հասարակական և հարակից գիտությունների բնագավառում՝ 

տնտեսագետի, կամ իրավունքի բնագավառում՝ մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ: 

3.4 Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ 

Ընդհանրական կոմպետենցիաներ` 

1. Խնդրի լուծում 

2. Հաշվետվությունների մշակում 

3. Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծություն 

4. Բարեվարքություն 

Ընտրանքային կոմպետենցիաներ` 

1. Բանակցությունների վարում 

2. Ծառայությունների մատուցում  

3. Ժամանակի կառավարում 

4. Փաստաթղթերի նախապատրաստում 

 

4. Կազմակերպական շրջանակը 

4.1 Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը 

Պատասխանատու է կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների բնույթով 

պայմանավորված մասնագիտական գործունեության վերջնարդյունքին նպաստող 

միջանկյալ արդյունքի ստեղծման համար: 

4.2 Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները 

Կայացնում է որոշումներ կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների բնույթով 

պայմանավորված` մասնագիտական գործունեության վերջնարդյունքին նպաստող 

միջանկյալ արդյունքի ստեղծման շրջանակներում: 

4.3 Գործունեության ազդեցությունը 

Ունի տվյալ մարմնի նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

մասնագիտական գործունեության գերատեսչական ազդեցություն: 

4.4 Շփումները և ներկայացուցչությունը 

Իր իրավասության շրջանակներում շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս 

տվյալ մարմնի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների, ինչպես նաև 

համապատասխան մարմնից դուրս մասնագիտական հարցերով շփվում է այլ 

մարմինների և ներկայացուցիչների հետ: 

4.5 Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը 

Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում է մասնագիտական խնդիրներ և 

ներկայացնում խնդիրների լուծման տարբերակներ և մասնակցում է կառուցվածքային 

ստորաբաժանման առջև դրված խնդիրների լուծմանը: 
 


