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«---» ----------- 2019թ.

N _____ -Ն

ՈՐՈՇՈՒՄ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ
ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին»
օրենքի

12-րդ

հոդվածի

Հանրապետության
որոշմամբ

1-ին

մասի

կառավարության

հաստատված

կարգի

23-րդ

2005

4-րդ

կետի

թվականի

կետով

և

դրույթներով,
դեկտեմբերի

հաշվի

Հայաստանի
29-ի

առնելով

հ.2387-Ն

Հայաստանի

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 28.12.2018թ. հ.1101/13779,
11.03.2019թ.

հ.1101/02205

և

Եվրոպայի

խորհրդում

Հայաստանի

մշտական

ներկայացուցիչ, դեսպանի գրությունները՝
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.
1. Եվրոպայի

խորհրդի

հիմնադրման

70-ամյակի

կապակցությամբ

Երևան

քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Հյուսիսային պողոտայի միջանկյալ հատվածում
գտնվող հրապարակն անվանակոչել Եվրոպայի հրապարակ։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ – ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ
ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության և Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի
մշտական

ներկայացուցիչ,

դեսպան

Պ.Հովհաննիսյանի

կողմից

ներկայացվել

է

առաջարկություն Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնում Եվրոպայի խորհրդի կամ
Եվրոպայի հրապարակ անվանակոչելու վերաբերյալ:
2019թ. նշվում է Եվրոպայի խորհրդի (ԵԽ) հիմնադրման 70-ամյակը: Այս հոբելյանը
տեսանելի և հիշարժան դարձնելու համար ԵԽ քարտուղարությունն առաջարկների
ծրագիր է մշակել՝ կառույցը տեղակայած Ստրասբուրգ քաղաքում և ԵԽ անդամ
երկրներում համապատասխան միջոցառումներ կազմակերպելու համար:
Այդ նպատակով ԵԽ նախարարների կոմիտեի 2018թ. հունիսի 20-ի նիստին
մասնավորապես առաջարկվել է անդամ պետություններում կազմակերպության 70-ամյա
հոբելյանի կապակցությամբ Եվրոպայի խորհրդի անունով անվանակոչել որևէ փողոց,
հրապարակ, այգի կամ պուրակ:
Հաշվի

առնելով՝

համագործակցությունը,

ԵԽ-ի

հետ

ինչպես

Հայաստանի

նաև

մեր

երկրի

արդյունավետ
ակտիվ

և

օրինակելի

ներգրավվածությունը

կազմակերպության դերի և կշռի բարձրացման գործում, Հայաստանի կողմից այս
առաջարկը կյանքի կոչելը ԵԽ-ին և դրա արժեքներին մեր երկրի հավատարմության
վերահաստատման կարևոր վկայություն կհանդիսանա:
Սույն թվականի մարտի 26-28-ը տեղի է ունենալու Եվրոպայի խորհրդի
խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) նախագահի այցը Հայաստան, որի
շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հրապարակի բացման արարողություն:
Հաշվի
վարչական

առնելով վերոգրյալը՝
շրջանի

Հյուսիսային

առաջարկվում է Երևան քաղաքի Կենտրոն
պողոտայի

միջանկյալ

հատվածում

գտնվող

հրապարակն անվանակոչել Եվրոպայի հրապարակ:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը և ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական
ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 23-րդ կետի դրույթներով,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N
2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ կետով՝ Երևան քաղաքի ավագանու
քննարկմանն է ներկայացվում սույն որոշման նախագիծը։
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Երևան քաղաքում Եվրոպայի հրապարակ անվանակոչելու մասին» Երևան
քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական
ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ
ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

«Երևան քաղաքում Եվրոպայի հրապարակ անվանակոչելու մասին» Երևան
քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեի
եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն սպասվում:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
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