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Սիրելի՛ համաքաղաքացիներ,

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րանն ամ փո փում է աշ
խա տան քա յին տա րին ար դեն ա վան դա կան 
դար ձած տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րի թո
ղարկ մամբ։  Լիա հույս եմ, որ դուք կթեր թեք հաշ
վետ վութ յան է ջե րը և կ ծա նո թա նաք ան ցած 
տար վա ըն թաց քում  Ձեր վար չա կան շրջա նում 
կա տար ված աշ խա տանք նե րին։ Ու րա խութ յամբ 

եմ ար ձա նագ րում, որ Եր ևան քա ղա քի բո լոր վար
չա կան շրջան նե րում մե ծածա վալ աշ խա տանք
ներ են ի րա կա նաց վել, և  տա րե վեր ջին կա րող ենք 
վստահ ա սել, որ ձեռք բե րում  նե րի շար քը ոգ ևո
րիչ է։  Պետք է նշեմ, որ այդ գոր ծում ի րենց զգա լի 
լու ման հա վա սա րա պես ներդ րել են ինչ պես մեր 
բնա կիչ ները, այն պես էլ վար չա կան շրջան նե րի 
ղե կա վար նե րը։ 
Վս տահ եմ, որ առ կա ո րա կա կան փո փո խութ յուն
նե րը՝ բա րե կարգ ված բա կա յին տա րածք նե րը, 
կա ռուց ված խա ղահ րա պա րակ նե րը, ա վե լա ցած 
կա նա չա պատ տա րածք նե րը, բա րե կարգ ու լու
սա վոր մայ թերն ու փո ղոց նե րը ի րենց ան մի ջա
կան ազ դե ցութ յունն են ու նե նա լու Եր ևա նի յու
րա քանչ յուր բնակ չի կյան քի ո րա կի և  ընդ հա նուր 
քա ղա քա յին մի ջա վայ րի դրա կան փո փո խութ յան 
տե սանկ յու նից։
Վս տահ եմ  նաև, որ այն տե սա նե լի արդ յուն քը, 
որ ար ձա նագ րել ենք հարմարավետ քա ղա քա յին 
մի ջա վայր ստա նա լու գոր ծում, լի նե լու է յու րա
քանչ յու րիս հո գա տար վե րա բեր մուն քի ու հո գա
ծութ յան ա ռար կան, ինչն էլ թույլ է տա լու ի րա կա
նաց նել նոր ծրագ րեր՝ մեր մայ րա քա ղա քի և ն րա 
վար չա կան շրջան նե րի զար գա ցու մը դե պի եր կա
րա ժամ կետ հե ռան կար ուղ ղոր դե լու նպա տա կով։

Տարոն Մարգարյան
Երևանի քաղաքապետ

 Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի հար գե լի՛ բնա կիչ ներ, 

Ամ փո փե լով 2017 թվա կա նի ըն թաց քում կա տար ված աշ խա տանք
նե րը՝ ու րա խութ յամբ ար ձա նագ րում ենք, որ տա րին հա գե ցած է ե ղել 
զար գաց ման ծրագ րե րով և բազ մա կող մա նի աշ խա տանք նե րի շո շա
փե լի արդ յունք նե րով։ Արդ յունք նե րը զգա լի են գրե թե բո լոր ո լորտ նե
րում՝ սո ցիա լա կան, կրթա կան, մշա կու թա յին, քա ղա քա շի նա կան։ 
Կենտ րոն վար չա կան շրջա նը ոչ միայն Եր ևա նի սիրտն է, այլև նրա 
այ ցե քար տը և  այս տա րի այն պատ վով է ներ կա յա ցել մայ րա քա ղաք 
այ ցե լած հյու րե րին։ Կենտ րո նը նաև մայ րա քա ղա քի այն ե զա կի հատ
ված նե րից է, որ տեղ, ի դեմս մայ րա քա ղա քում ապ րող ու աշ խա տող 
օ տա րերկ րա ցի նե րի, խաչ վում են տար բեր մշա կույթ ներ, իսկ կեն սաձ
ևե րի բազ մա զա նութ յու նը նոր շունչ ու թար մութ յուն է հա ղոր դում մեր 
վար չա կան շրջա նին։
Հար գե լի՛ բնա կիչ ներ, մեր բո լոր ձեռք բե րում ե րը մեր հա մա տեղ աշ
խա տան քի պտուղն են։ Ցան կա նում եմ իմ ան կեղծ շնոր հա կա լա կան 
խոսքն ուղ ղել ձեզ սրտա ցա վութ յան, հո գա տար վե րա բեր մուն քի ու 
պատ րաս տա կա մութ յան հա մար։ Հա մոզ ված եմ, որ հե տա գա յում շա
րու նա կե լու ենք նույն ո գով ու ե ռան դով,  նվիր վա ծութ յամբ և նոր լից քե
րով կյան քի կո չել նո րա նոր ծրագ րեր՝  ի բա րօ րութ յուն Կենտ րոն վար
չա կան շրջա նի յու րա քանչ յուր բնակ չի:

Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի ղե կա վար
Ա րա Սա դո յան
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2017 թ. Կենտ րոն վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են աս ֆալ տա պատ ման և բա րե
կարգ ման աշ խա տանք ներ։

•	 Վար չա կան շրջա նում աս ֆալ տա պատ վել են 96041  
քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով փո ղոց ներ, մայ թեր  և բա
կա յին տա րածք ներ. ի րա կա նաց վել են 144950 գծմ 
ճա քալց ման և փո սալց ման աշ խա տանք ներ:

•	 Սա լի կա պատ վել է 950 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով 
տա րածք, նո րոգ վել և տե ղադր վել են 695 գծմ  եզ րա
քա րեր:

•	 Բա րե կարգ ման մե ծա ծա վալ աշ խա տանք ներ են ի րա
կա նաց վել « Կա րա պի լիճ» զբո սայ գու տա րած քում:

•	 Բո լոր նո րոգ վող և հիմ ա նո րոգ վող փո ղոց նե րում, ինչ
պես նաև հան րա յին նշա նա կութ յան շեն քե րի մուտ քե
րում կա ռուց վել է 55 թե քա հար թակ: 

•	 Փո ղոց նե րի աղ բաման նե րի կոն տեյ ներ նե րի հա մար 
կա ռուց վել է 85 հար թակ: 

2015

2016

2017

2015

2016

2017
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ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

2017 թ. բ նա կա րա նա յին ֆոն դի պահ պան ման ուղ ղութ յամբ Կենտ րոն վար չա կան շրջա նում 
վե րա նո րոգ վել են շքա մուտ քեր, տա նիք նե ր, ջրթափ խո ղո վակ ներ, ի րա կա նաց վել են այլ 
աշ խա տանք ներ։

•	 Վար չա կան շրջա նի 120 բազ մաբ նա կա րան շեն քե
րում վե րա նո րոգ վել է 200 շքա մուտք, ներ քին հար
դար ման, բազ րիք նե րի և պա տե րի ներկ ման աշ խա
տանք ներն ի րա կա նաց վել են մուտ քե րի բո լոր հար
կա բա ժին նե րում։ Նո րե րով են փո խա րին վել նաև 
հար կա բա ժին նե րի հին պա տու հան նե րը, ներկ վել 
և բա րե կարգ վել են աս տի ճա նա վան դակ նե րը, պա
տերն ու ա ռաս տաղ նե րը:

•	 Վար չա կան շրջա նի 94 շենքում  վե րա նո րոգ վել են 
10539 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով  հարթ և 178 շենքում՝ 
5050 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով թեք տա նիք ներ:

•	 110 շենքում ի րա կա նաց վել են 2025 գծմ ջր թափ խո
ղո վակ նե րի նո րոգ ման աշ խա տանք ներ:

•	 Վե րա նո րոգ վել է վթա րա յին 17 պատշ գամբ: 

•	 Ա պա կե պատ վել է  300 քմ պա տու հան: Տե ղադր վել է 
մուտ քի 20 դուռ:

•	 381 շեն քե րում մասնակի նո րոգ վել և սպասարկվել է  
427 վե րե լակ:

•	 Ջեր մա մե կու սաց վել է  1880 գծմ խո ղո վակ:
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2017 թ. Կենտ րոն վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են բա կա յին տա րածք նե րի բա րե
կարգ ման և կա հա վո րան քի, խա ղե րի տե ղադր ման, նկա րա զարդ ման և գու նա զարդ ման 
աշ խա տանք ներ։

•	 Բա րե կարգ վե լուց և  ամ բող ջութ յամբ կա հա վոր վե լուց 
հե տո շա հա գործ ման է հանձն վել  7  նոր բա կա յին տա
րածք: Բա րե կարգ վել է 25 բա կա յին տա րածք:

•	 Մաշ տո ցի 41, 43, 45, Բաղ րամ յան 26, Հա նրա պե տութ յան 
62, Կող բա ցի 3ա, Կող բա ցի 1, 1ա, Ար շա կուն յաց 6, Բր յու սո
վի 28 բա կե րը բնա կիչ նե րին են հանձն վել հիմ ա նո րոգ
ված աս տի ճա նա վան դակ նե րով, ըն դար ձակ ճե մու ղի նե
րով, տա ղա վար նե րով, ման կա կան խա ղահ րա պա րա
կով, գե ղե ցիկ նստա րան նե րով, նկա րա զարդ ված պա
տե րով և  է լեկտ րա կան լու սա վո րութ յամբ:

•	 Բա րե կարգ ված բա կե րում ստեղծ վել են հանգս տի բո լոր 
պայ ման նե րը թե՛ մե ծե րի, թե՛ փոք րե րի հա մար: Հա մա լիր 
բա րե կարգ ման ծրագ րով բա կա յին տա րածք նե րում տե
ղադր վել են նստա րան ներ, զրու ցա րան ներ, ման կա կան 
ժա մա նա կա կից խա ղեր ու մար զա կան գույք:

•	 Տե ղադր վել են 51 խա ղեր՝ 7 ման կա կան և 44 սպոր տա յին:

•	 Բա րե կարգ ված բա կա յին տա րածք նե րում  ի րա կա նաց
վել են նաև նկա րա զարդ ման և գու նա զարդ ման աշ խա
տանք ներ:  897 քմ ն կա րա զարդ ման աշ խա տանք ներ են 
ի րա կա նաց վել 31  բա կե րում:

2015

2016

2017

35

37

31

27

15

51
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2017 թ. Կենտ րոն վար չա կան շրջա նում  ծա վա լուն աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել սո
ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ո լոր տում։

•	 Կազմակերպվել է վար չա կան շրջա նից  ՀՀ և ԼՂՀ 
սահ մա նա մերձ զո րա մա սե րում ծա ռա յող ժամ կե
տա յին զին ծա ռա յող նե րի 282 ծնող նե րի այ ցե լութ
յու նը զո րա մա սեր: 

•	 Տա րաբ նույթ սո ցիա լա կան ծրագ րեր են ի րա կա
նաց վել հա սա րա կա կան և բա րե գոր ծա կան  կազ
մա կեր պութ յուն նե րի, ինչ պես նաև բազ մա թիվ ան
հատ բա րե գործ նե րի և բա րե րար նե րի հետ։ 

•	 Հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում վար չա կան 
շրջա նի  սո ցիա լա պես ա նա պա հով 4470 ըն տա
նիք նե րին տրա մադր վել է  նյու թա կան և պա րե նա
յին ա ջակ ցութ յուն:

•	 Դպ րոց ներ  և ման կա պար տեզ ներ հա ճա խող  1752 
ե րե խա ներ ստա ցել են  գրե նա կան պի տույք ներ և 
պա յու սակ ներ: 

•	 Հայ րե նա կան և Ար ցախ յան պա տե րազ մի վե տա
րա նե րին և ն րանց ըն տա նիք նե րին, խիստ կա րի
քա վոր հաշ ման դամ ե րին, ինչ պես նաև ա զա տա
մար տիկ նե րի կա նանց տո նե րի և հի շար ժան տա
րե լից նե րի կա պակ ցութ յամբ ցու ցա բեր վել է նյու թա
կան և դ րա մա կան ա ջակ ցութ յուն: 

•	 Ա մա նոր յա տո նե րի կա պակ ցութ յամբ 4450 ըն տա
նի քի տրա մադր վել են ա մա նոր յա սննդամ թեր քի 
փա թեթ ներ, 3200 ե րե խա յի հատ կաց վել են նվեր
փա թեթ ներ: 

•	 Սի րիա հայ  217  ըն տա նիք ստա ցել է նյու թա կան, 
պա րե նա յին և դ րա մա կան ա ջակ ցութ յուն:

•	 Գեր մա նա կան Կար միր խա չի և Կենտ րոն վար չա
կան շրջա նի հա մա գոր ծակ ցութ յամբ բա րե գոր ծա
կան ճաշ ծրագ րից օգտ վել են 70  խիստ կա րի քա
վոր ներ, իսկ «Օր րան» բա րե գոր ծա կան ճա շա րա
նից օգտ վում են 29 խիստ կա րի քա վոր ըն տա նիք
նե րի ե րե խա ներ և 12 ծե րեր:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

•	 Ապ րի լի 7ի կա պակ ցութ յամբ սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 13 ամ սա կան 40 
ե րե խա նե րի հատ կաց վել է հա գուստ և  ան կող նա յին պա րա գա:

•	 «Է րե բու նիԵր ևան 2799» մի ջո ցա ռում ե րի շրջա նա կում ի րա կա նաց վող սո ցիա լա կան բա
ղադ րիչ ծրագ րի շրջա նա կում  սո ցիա լա պես ա նա պա հով տար բեր խմբե րի 286  ըն տա նի քի 
հատ կաց վել է անհ րա ժեշտ կեն ցա ղա յին տեխ նի կա։   

•	 Հու նի սի 1ի` ե րե խա նե րի մի ջազ գա յին օր վա կա պակ ցութ յամբ 150 սո ցիա լա պես ա նա պա
հով ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի հատ կաց վել է  սպոր տա յին հա գուստ: 

•	 Հաշ ման դա մութ յան մի ջազ գա յին օր վա կա պակ ցութ յամբ ան կող նա յին պա րա գա ներ են 
ստա ցել լսողական խնդիրներ ունեցող 100 հաշ ման դամ եր, իսկ տե սո ղա կան խնդիր ներ ու
նե ցող 80 հաշ ման դամ ե րի հատ կաց վել են ձմե ռա յին ծած կոց ներ:

2015

2016 2016

2015

20172017

384

96 2,927

715

4,470282



6

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. բազ մա կող մա նի և ծա վա լուն ծրագ րեր են ի րա կա նաց վել կրթա կան ո լոր տում։ 

•	 Վար չա կան շրջա նում  գոր ծող ման կա պար տեզ
ներ անվ ճար հի մուն քով հա ճա խում է 2899 ե րե
խա:

•	 Նոր գույ քով հա մալ րե լու ծրագ րով 21 ման կա
պար տեզ նե րի տրա մադր վել է 67 երկ հարկ  մահ
ճա կալ, 30 ե ռա հարկ մահ ճա կալ,  37 ման կա կան 
զգես տա պա հա րան, 51 ման կա կան սե ղան  և 
206 ման կա կան ա թոռ:

•	 Ման կա պար տեզ նե րում փոք րիկ նե րի մաս նակ
ցութ յամբ կազ մա կերպ վել են տա րաբ նույթ թե
մա տիկ հան դես ներ, մար զա կան մի ջո ցա ռում
ներ,  խա ղեր, մրցույթ ներ, իչ պես նաև մի ջո ցա
ռում եր՝ նվիր ված պե տա կան և  ազ գա յին տո նե
րին:

•	 Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի 21 ման կա պար
տեզ ների ավարտական խմբեր հա ճա խող 902 
սա ներ ստա ցել են դպրո ցա կան պա յու սակ ներ և 
գ րե նա կան պի տույք ներ: 

•	 ՀՀ Կա ռա վա րութ յան ծրագ րով կազ մա կերպ վել է 
կենտ րո նաբ նակ շուրջ 100 ե րե խա նե րի հան գիս
տը Հան քա վա նի  « Հաս միկ» ճամ բա րում:

•	 Վերանորոգման աշ խա տանք ներ են ի րա կա
նաց վել հ. 2, հ.3, հ.7, հ.8, հ.15, հ.19 ման կա պար տեզ
նե րում:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ.  ի րա կա նաց վել են բազ մա զան մշա կու թա յին ծրագ րեր։

Վար չա կան շրջա նում կազ մա կերպ վել են 
հա մերգ ներ, ցու ցա հան դես ներ, հան դի պում
ներ, ինչ պես նաև ազ գա յին տո նե րին, հայ և 
հա մաշ խար հա յին դա սա կան նե րին նվիր
ված տա րաբ նույթ մի ջո ցա ռում եր՝ գրա կան 
ցե րե կույթ ներ, փա ռա տոն ներ և վար պե տութ
յան դա սեր:

«Եր ևան յան ա մառ»  ծրագ րի շրջա նա կում 
կազ մա կերպ վել է  24  բա կա յին ճամ բար:

Վար չա կան շրջա նում գոր ծող Բար սեղ Կա
նաչ յա նի և Ք րիս տա փոր Քուշ նար յա նի ան
վան ար վես տի դպրոց ներ և « Ման կա պա
տա նե կան ստեղ ծա գոր ծութ յան և դաս տիա
րա կութ յան գե ղա գի տա կան կենտ րոն»  է  
հա ճա խել  869 ա շա կերտ:

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ա ռա ջար
կութ յամբ « Մե գեր յան կար պետ» ըն կե րութ
յան կող մից մայ րա քա ղա քի Կա րա պի լճի 
հար ևա նութ յամբ բաց վել է հայ կա կան վի
շա պա գոր գի խճան կա րը: Վի շա պա գոր գի 
խճան կա րը պատ րաստ վել է շուրջ 900 հա
զար կտոր քա րե րից, ո րոնք նե րա ռում են 
մար մար, գրա նիտ, ա զու րիտ, տուֆա վա զա
քար:
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ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի հա մար հա գե ցած է ե ղել սպոր տա յին ծրագ րե րով։

•	 2017 թվա կա նին  Եր ևա նի Կենտ րոն ման կա պա տա նե կան 
հա մա լիր մար զադպ րոց, Եր ևա նի Կենտ րո նի ատ լե տի
կա յի ման կա պա տա նե կան մար զադպ րոց և Կենտ րո նի 
շախ մա տի մար զադպ րոց  է հա ճա խել  661 ա շա կերտ:

•	 Վար չա կան շրջա նում կազ մա կերպ վել և  անց կաց վել են. 

•	 «ՀՀ Ան կա խութ յան 26րդ տա րե դար ձին նվիր ված դպրո
ցա կան նե րի 26րդ մար զա կան խա ղեր» (վո լեյ բոլ, բաս
կետ բոլ, հանդ բոլ, սե ղա նի թե նիս, ֆուտ բոլ, ատ լե տի կա, 
ֆուտ զալ, ծո վափն յա վո լեյ բոլ), 

•	 ՀՀ Ազ գա յին Ժո ղո վի գա վա թի խա ղար կութ յուն 16 դա սա
րան նե րի ա շա կերտ նե րի միջև (ատլե տի կա մար զաձև), 

•	 « Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի վե տե րան շախ մա տիստ
նե րի ա ռաջ նութ յուն»,

•	 ՀՀ նա խա գա հի մրցա նա կի հա մար « Լա վա գույն մար զա
կան ըն տա նիք» հան րա պե տա կան մրցույթ փա ռա տոն,

•	 «Ա ռողջ սե րունդ, պաշտ պան ված հայ րե նիք» հա մա քա
ղա քա յին ա մե նամ յա ա վան դա կան բա կա յին  փա ռա տոն 
(ֆուտ բոլ, վո լեյ բոլ, հանդ բոլ, բաս կետ բոլ, հե ծան վա վազք, 
մար զատ րա մա բա նա կան խա ղեր), 

•	 Նա խա զո րա կո չա յին և զո րա կո չա յին տա րի քի դպրո ցա
կան նե րի ռազ մա մար զա կան խա ղեր,

•	 Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի հան րակր թա կան դպրոց
նե րի ա շա կերտ նե րի միջև անց կաց վող սպորտ լան դիա
ներ,

•	 Վար չա կան շրջա նի ման կա պար տեզ նե րի միջև անց կաց
վող «Ա ռողջ մարմ ում՝ ա ռողջ հո գի» խո րագ րով ա մե նամ
յա սպորտ լան դիա յին մաս նակ ցել են վար չա կան շրջա նի 
10 ման կա պար տեզ նե րի 100 սա ներ:
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ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ

2017 թ. Կենտ րոն վար չա կան շրջա նում զգա լի աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել քա ղա քա
յին կա նա չա պատ ման ուղ ղութ յամբ։

Վար չա կան շրջա նում բարելավվել է  9700 քմ  ընդ հա նուր 
մա կե րե սով կա նաչ տա րածք:

Տնկ վել է  5700 ծառ և 202486 ծա ղիկ: 

Վերանորոգվել և ստեղծվել է  147 գծմ  եր կա րութ յամբ 
ո ռոգ ման ցանց, փո խա րին վել են փա կան նե րը,  ներկ վել 
են խո ղո վակ նե րը: 
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ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 
ՑԱՆՑԵՐ», «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ», «ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԶ» ՓԲԸ-ՆԵՐԻ ՀԵՏ
 
2017 թ. Կենտ րոն վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են ջրա տար խո ղո վակ նե րի, փա կան նե րի կար գա վո
րիչ նե րի և  կո յու ղագ ծե րի վե րա նո րոգ ման և գա զիֆի կաց ման աշ խա տանք ներ։

•	 Վե րա նո րոգ վել է  14250 գծմ ջ րա մա
տա կա րար ման հա մա կար գը, նո րե
րով են փո խա րին վել ջրա տար հա մա
կար գի հան գույց նե րը, փա կան նե րը, 
կար գա վո րիչ նե րը և խո ղո վակ նե րը: 
Ի րա կա նաց վել  է շեն քե րի 12685 գծմ  
ջրա մա տա կա րա րա ման և ջ րա հե
ռաց ման ներ քին ցան ցի վե րա նո րո
գում:

•	 Վե րա նո րոգ վել է  2750 գծմ  ընդ հա նուր 
եր կա րութ յամբ կո յու ղա գիծ:

•	 Ի րա կա նաց վել է 1150 գծմ գա զի ֆի կա
ցում:

•	 «ՀԷՑ» ՓԲԸի կողմից բարելավման 
ներդրումային ծրագրով 
իրականացվել է 1860 գծմ 
հոսանքագծերի փոխարինում 11 
հասցեներում։ 
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ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ

2017 թ.  ի րա կա նաց վել են ար տա քին լու սա վո րութ յան նոր ցան ցի տե ղադր ման աշ խա
տանք ներ։

•	 Ար տա քին լու սա վո րութ յան նոր ցանց է անց կաց վել  փո ղոց նե րում և բա կե րում: Բազ մաբ
նա կա րան շեն քե րի շքա մուտ քե րում նո րոգ վել են  է լեկտ րաէ ներ գիա յի մա տա կա րար ման 
հա մա կար գե ր: 

•	 Անցկացվել է 9069 գծմ լուսավորության նոր ցանց՝ 241  լու սակետով:

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

2017 թ. Կենտ րոն վարչական շրջանում ակ տիվ աշ խա տանք է ի րա կա նաց վել ար տա քին 
կա պե րի զար գաց ման ուղ ղութ յամբ։

Համագործակցության շրջանակներում մի շարք ծրագրեր են  իրականացվել ԱՄՆ Կալի
ֆորնիայի Գլենդել քաղաքի,  ՌԴ Մոսկվայի Կենտրոն վարչական շրջանի, Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության  Ասկերանի շրջանի և ՀՀ Կոտայքի մարզի հետ:

ՀՀ Երևանի Կենտրոն և ԼՂՀ Ասկերան վարչական շրջանների միջև հաստատված 
բազմակողմ  համագործակցության շրջանակներում  կազմակերպվել են մի շարք 
փոխայցելություններ, իրականացվել են մի շարք միջոցառումեր և ծրագրեր:

Համագործակցության շրջանակներում Կենտրոն վարչական շրջանը ԼՂՀ Ասկերանի 
շրջանի հետ ամփոփել է համատեղ իրականացված աշխատանքների արդյունքներն 
ու քննարկել նոր ծրագրեր։ Վարչական շրջանի պատվիրակությունը այցելել է տեղի 
զորամասերից մեկը և հանձնել նվերներ: 
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2017 թվականի ընթացքում ՀՀ Կոտայքի մարզի հետ համագործակցության 
շրջանակներում իրականացվել են կրթականմշակութային,  մարզական և 
սոցիալական ծրագրեր, կազմակերպվել են փոխայցեր, համատեղ կազմակերպվել են 
միջոցառումեր:

Վարչական շրջանը «ԷրեբունիԵրևան 2799» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող 
միջոցառումերին մասնակցելու նպատակով  հյուրընկալել է Երևանի քաղաքապետ 
Տարոն Մարգարյանի հրավերով Երևան ժամանած ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Գլենդել 
քաղաքի քաղաքապետ Վարդան Կարապետյանի և Մոսկվայի կառավարության 
նախարար, սոցիալական պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավար Վլադիմիր 
Պետրոսյանի գլխավորած պատվիրակություններին։ 

Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի և Գլենդել քաղաքի միջև ստորագրվել 
է համագործակցության մասին փոխըմբռնման հուշագիր՝ գործընկերային 
հարաբերություններ հաստատելու նպատակով: Վավերացված հուշագրով 
կկազմակերպվեն կրթական, մշակութային և առողջապահական տարաբնույթ 
միջոցառումեր և կյանքի կկոչվեն տեղական ինքնակառավարման օրինակելի փորձի 
փոխանակման նոր ծրագրեր:
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