
                                                                                                                         Հավելված 
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի 
 մարզպետարանի գլխավոր քարտուղարի 
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1. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գլխավոր 

քարտուղար (ծածկագիր՝ 98-Ղ2-1) 

 

2. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գլխավոր 

քարտուղարի տեղակալ (ծածկագիր՝ 98-Ղ3-1) 

 

3. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  պետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Ղ5-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.1-Ղ5-2) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.1-Ղ5-3) 

5) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Մ2-1) 

6) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Մ2-2) 

7) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Մ2-3) 

8) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Մ2-4) 

9) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Մ4-1) 



10) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Մ4-2) 

11) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Մ4-3) 

12) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Մ4-4) 

13) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Մ4-5) 

14) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վարչության  ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Մ6-1) 

 

4. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչություն 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  պետ (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-2) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-3) 

5) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-4) 

6) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  ճարտարապետաշինարարական բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 

98-1.2-Մ2-1) 

7) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  ճարտարապետաշինարարական բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 

98-1.2-Մ2-2) 

8) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի 

գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ2-3) 

9) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ2-4) 



10) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  ճարտարապետաշինարարական բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 

98-1.2-Մ4-1) 

11) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի ավագ 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ4-2) 

12) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի ավագ 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ4-3) 

13) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի ավագ 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ4-4) 

14) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի ավագ մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ4-5) 

15) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության 

վարչության  ճարտարապետաշինարարական բաժնի  մասնագետ (ծածկագիր՝          98-

1.2-Մ6-1) 

 

5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի 

գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 98-1.3-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության  գյուղատնտեսության բաժնի պետ (ծածկագիր՝        

98-1.3-Ղ5-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության  բնապահպանության բաժնի պետ (ծածկագիր՝        

98-1.3-Ղ5-2) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության  գյուղատնտեսության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.3-Մ2-1) 

5) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության  գյուղատնտեսության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.3-Մ2-2) 

6) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության  բնապահպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.3-Մ2-3) 

7) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության  բնապահպանության բաժնի ավագ մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.3-Մ4-1) 



8) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և 

բնապահպանության վարչության  գյուղատնտեսության բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝ 

98-1.3-Մ6-1) 

 

6. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, 

մշակույթի և սպորտի վարչություն 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության  պետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության կրթության բաժնի  պետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Ղ5-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի  պետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Ղ5-2) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության կրթության բաժնի  գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-1) 

5) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության կրթության բաժնի  գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-2) 

6) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության կրթության բաժնի  գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-3) 

7) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի  բաժնի  գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 

98-1.4-Մ2-4) 

8) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի  բաժնի  գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 

98-1.4-Մ2-5) 

9) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության կրթության բաժնի  ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ4-1) 

10) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի  բաժնի  ավագ մասնագետ  (ծածկագիր՝   

98-1.4-Մ4-2) 

11) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության կրթության բաժնի   մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ6-1) 

12) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության կրթության բաժնի   մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ6-2) 

 

7. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի 

առաողջապահության և սոցիալական ապահովության  վարչություն 

 

1)  Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի առաողջապահության և 

սոցիալական ապահովության  վարչության  պետ (ծածկագիր՝ 98-1.5-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի առաողջապահության և 

սոցիալական ապահովության  վարչության առողջապահության բաժնի  պետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.5-Ղ5-1) 



3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի առաողջապահության և 

սոցիալական ապահովության  վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի  պետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.5-Ղ5-2) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի առաողջապահության և 

սոցիալական ապահովության  վարչության առողջապահության բաժնի  գլխավոր 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.5-Մ2-1) 

5) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի առաողջապահության և 

սոցիալական ապահովության  վարչության առողջապահության բաժնի  գլխավոր 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.5-Մ2-2) 

6) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի առաողջապահության և 

սոցիալական ապահովության  վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի  

գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.5-Մ2-3) 

7) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի առաողջապահության և 

սոցիալական ապահովության  վարչության առողջապահության բաժնի  ավագ 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.5-Մ4-1) 

8) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի առաողջապահության և 

սոցիալական ապահովության  վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի  ավագ 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.5-Մ4-2) 

9) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի առաողջապահության և 

սոցիալական ապահովության  վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի  

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.5-Մ6-1) 

 

8. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչություն 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  պետ (ծածկագիր՝ 98-1.6-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 98-1.6-Ղ5-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի 

բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 98-1.6-Ղ5-2) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային 

ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ (ծածկագիր՝       

98-1.6-Ղ5-3) 

5) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  



վարչության  տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ2-1) 

6) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային 

ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ2-2) 

7) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային 

ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ2-3) 

8) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի 

բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ4-1) 

9) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի 

բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ4-2) 

10) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի 

բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ4-3) 

11) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի 

բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ4-4) 

12) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղական 

ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  

վարչության  տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի 

բաժնի  մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ6-1) 

 

9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարություն 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության  պետ 

(ծածկագիր՝ 98-2-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության  

ընդհանուր բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 98-2-Ղ5-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության  

վարչատնտեսական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 98-2-Ղ5-2) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության  

ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-2-Մ2-1) 



5) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության  

ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-2-Մ4-1) 

6) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության  

ընդհանուր բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-2-Մ6-1) 

 

10. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի իրավաբանական 

բաժին 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի 

պետ (ծածկագիր՝ 98-3.1-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.1-Մ2-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.1-Մ5-1) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի 

ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.1-Մ5-2) 

 

11. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի զարգացման 

ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 98-3.2-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.2-Մ2-

1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.2-Մ4-1) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.2-Մ5-1) 

 

12. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժին-մարզային հողային պետական տեսչություն 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժին-մարզային հողային պետական տեսչության պետ (ծածկագիր՝ 

98-3.3-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժին-մարզային հողային պետական տեսչության գլխավոր 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.3-Մ2-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժին-մարզային հողային պետական տեսչության գլխավոր 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.3-Մ2-2) 



4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժին-մարզային հողային պետական տեսչության մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-3.3-Մ6-1) 

5) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժին-մարզային հողային պետական տեսչության մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-3.3-Մ6-2) 

 

13. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց 

և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 98-3.4-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 

98-3.4-Մ2-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 

98-3.4-Մ2-2) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 

98-3.4-Մ5-1) 

5) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 

98-3.4-Մ5-2) 

6) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝           98-

3.4-Մ6-1) 

 

14. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի անձնակազմի 

կառավարման բաժին 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի անձնակազմի 

կառավարման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 98-3.5-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի անձնակազմի 

կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.5-Մ2-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի անձնակազմի 

կառավարման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.5-Մ5-1) 

 

15. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի բաժին 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 98-3.6-Ղ4-1) 



2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝               98-

3.6- Մ2-1) 

3) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝              98-

3.6- Մ2-2) 

4) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի տեղեկատվության և 

հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.6- Մ5-1) 

 

 

16. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի զորահավաքային 

նախապատրաստության բաժին 

 

1) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի զորահավաքային 

նախապատրաստության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 98-3.8-Ղ4-1) 

2) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի զորահավաքային 

նախապատրաստության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.8-Մ2-1) 

 

 

 

 


