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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

 Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի հար գե լի՛ բնա-
կիչ ներ,

2017 թվա կա նը լի էր հե տաքր քիր և բազ մա զան ծրագ րե րով ու ձեռք
բե րում ե րով։  Մեր վար չա կան շրջա նի ողջ աշ խա տա կազ մը շնոր հա
կա լութ յամբ է գի տակ ցում այն ի րո ղութ յու նը, որ այս տար վա աշ խա
տանք նե րի կե սից ա վե լին հա ջո ղութ յամբ չէր պսակ վի, ե թե չլի ներ ձեր 
պատ րաս տա կա մութ յու նը թե՛ ա ռա ջար կութ յուն նե րով ու դի տո ղութ
յուն նե րով, թե՛ գոր ծուն մաս նակ ցութ յամբ ա ջակ ցե լու մեր վարչական 
շրջանի տար բեր խնդիր նե րի լուծ մա նը։ Հա մա տեղ ջան քե րով մենք 
այ սօր ու նենք զգա լի ձեռք բե րում եր, ին չը սա կայն չի նշա նա կում, որ 
պի տի բա վա րար վենք ե ղած արդ յունք նե րով։ Մա լա թիա Սե բաս տիա 
վար չա կան շրջա նը դե պի 2018 թվա կան է գնում ըն թա ցիկ գոր ծե րը 
հա ջո ղութ յամբ պսա կե լու և նոր ու արդ յու նա վետ ծրագ րեր ի րա կա
նաց նե լու ան թա քույց ձգտմամբ՝ վստահ լի նե լով, որ ու նի յու րա քանչ
յուր բնակ չի ա ջակ ցութ յու նը։

Մա լա թիա Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ղե կա վար
                                                                                           Ար տակ Ա լեք սան յան 
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2017 թ. Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են ճա նա պար հա շի-
նութ յան, եզ րա քա րե րի փո խա րին ման, սա լի կա պատ ման, թե քա հար թակ նե րի կա ռուց ման ու 
վե րա նո րոգ ման և  այլ տի պի աշ խա տանք ներ։

• Բա կա յին տա րածք նե րի աս ֆալ տա պա
տում` շուրջ 25000 քմ

• Փո ղոց նե րի ըն թա ցիկ վե րա նո րո գում`  
51000 քմ

• Եզ րա քա րե րի վե րա նո րո գում` 260 քմ
• Վե րա նո րոգ վել է Եր ևա նի Հ/Ա մուտք « Շի

նա րար Ար ծիվ»  Ի սա կո վի պո ղո տա յի հե
նա պա տը 

Վե րա նո րոգ վել , վե րա կա ռուց վել են միջ
բա կա յին ան ցու ղի նե րի աս տի ճան ներ՝

• Անդ րա նի կի փ. հ. 46 շեն քի դի մա ցի ան ցու
ղու աս տի ճան ներ 

• Բա բա ջան յան փ. հ. 5 շեն քից դե պի հ. 21շ. 
տա նող ան ցու ղու աս տի ճան ներ

• Անդ րա նի կի փ. հ. 119 շեն քի դի մա ցի աս
տի ճան ներ

• Ա րա րատ յան 1ին զանգ. հ. 6 շեն քից դե պի 
8/1 շենք տա նող ան ցու ղու աս տի ճան ներ

• Բա բա ջան յան փ. հ. 15 շեն քի դի մա ցի աս
տի ճանն ներ

• Ն կա րա զարդ վել են բա րե կարգ ված բա
կա յին տա րածք նե րին կից հե նա պա տեր` 
741 քմ

• Գա գա րի նի և Մուշ թա ղա մա սե րում ի րա
կա նաց վել է կո յու ղագ ծե րի անց կա ցում` 
850 գմ

• Ա մա ռա նո ցա յին 2րդ տա րած քում ի րա
կա նաց վել են 200 գծմ խ մե լու ջրի ջրագ ծի 
անց կաց ման աշ խա տանք ներ։

Վե րա նո րոգ վել են վար չա կան շրջա նի 34 
բա կա յին տարածքներ և այգիներ. 

• Շե րա մի փ. հ. 53, 6365, 103, 105109 շեն քե ր
• Անդ րա նի կի փ. հ. 55, 31, 109, 117, 116118, 130 

շեն քե ր
• Հ/Ա Բ2թաղ. հ. 135137, Ճա ռա գայ թա յին Բ 

շեն քե ր
• Օ հա նո վի փ. հ. 818, 28 շեն քե ր
• Րաֆ ֆու փ. հ. 25, 69 շեն քե ր
• Սե բաս տիա փ. հ. 14, 23ա, 25, 141/1141/2 շեն

քե ր
• Ս վաճ յան փ. հ. 38, 46 շեն քե ր
• Ի սա կո վի պող. հ. 50/3 շեն ք
• Տի չի նա յի փ. հ. 34 շեն ք 
• Լե նինգ րադ յան փ. հ. 31/131/8, 23/1123/13 

շեն քե ր
• Կուր ղին յան նրբ. հ. 2 շեն քի բա կե րում
• Ախ պա րա շեն թա ղա մա սում
• Մա լա թիա պու րա կում
• Զա տիկ յա նի ան վան, Յու. Բախշ յա նի 

ան վան, Մայ րութ յան, Սի րո հա վա տի և 
Ե րի տա սար դա կան այ գի նե րում գտնվող 
ան սարք, վնաս ված նստա րան ներ, աղ
բա ման ներ, ման կա կան խա ղա յին և մար
զա կան սար քեր, պլաստ մաս ե խա ղեր, 
զրու ցա տա ղա վար ներ, խա ղա դաշ տե րի 
մե տա ղա կան և փայտ ե ցան կա պա տեր, 
ֆուտ բո լի դաշ տի ար հես տա կան խո տա
ծած կույթ և դար պաս ներ:
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Բ նա կա րա նա յին ֆոն դի պահ պան ման ուղ ղութ յամբ 2017 թ. կա տար վել են մուտ քե րի բա րե-
կարգ ման, վթա րա յին պատշ գամբ նե րի ամ րացման ու վե րա նո րոգ ման և բնակ ֆոն դի բա-
րե լավ մանն ուղղ ված այլ աշ խա տանք ներ։

Վե րա նո րոգ վել է՝

• 49 շենքի 934 քմ թեք տա նիք,

• 258 շենքի 13251 քմ հարթ տա նիք,

• 80 շենքի 120 շքա մուտք,

• 19 պատշ գամբ` 19 բնա կա րան նե րում:

 

2015 2016 2017

Վերանորոգված շքամուտքեր
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2017 թ. Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վել են բա կա յին տա րածք-
նե րի բա րե կարգ ման, խա ղահ րա պա րակ նե րի կա ռուց ման, մար զա գույ քով հա մալ րե լու և  այլ 
տի պի աշ խա տանք ներ։

Բա րե կարգ վել են 4 բա կա յին տա րածք ներ՝

• Րաֆ ֆու փ. հ. 91, 93 շեն քե րի բակ

• Բա բա ջան յան փ. հ. 5, 7, 9 շեն քե րի բակ

• Լե նինգ րադ յան փ. հ. 31/2 և 31/8 շեն քե րի բակ

• Անդ րա նի կի փ. հ. 108 շեն քի  բակ

2015

2016

2017

6

4

4
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2017 թ. բ նակ չութ յան խո ցե լի հատ վա ծի հա մար շա րու նա կել են ի րա կա նաց վել սո ցիա լա կան 
ծրագ րեր։

 

• « Հաղ թա նա կի օր ը»՝ մա յի սի 9ին կազ մա
կերպ վել է մի ջո ցա ռում և ճաշ կե րույթ Հայ
րե նա կան Մեծ պա տե րազ մի վե տե րան
նե րի և ն րանց հա վա սա րեց ված ան ձանց 
հա մար:

• « Գի տե լի քի  մի ջազ գա յին օր վա»՝  սեպ
տեմ բե րի 1ի առ թիվ 400 ըն տա նիք նե րի 
ե րե խա նե րի  տրա մադր վել են պա յու
սակ ներ գրե նա կան պի տույք նե րով:       

• « Տա րեց նե րի մի ջազ գա յին օր վա»՝ հոկ
տեմ բե րի 1ի կա պակ ցութ յամբ Եր ևա նի 
թիվ 1 տունին տեր նա տի 50 տա րեց նե րի 
տրա մադր վել են  նվեր ներ, դրա մա կան 
ա ջակ ցութ յուն և կազ մա կերպ վել է  ճաշ
կե րույթ: 

• « Հաշ ման դամ ե րի մի ջազ գա յին օր վա»՝ 
դեկ տեմ բե րի 3ի կա պակ ցութ յամբ 100 
հաշ ման դա մի տրա մադր վել են նվեր ներ:

• «Ա մա նո րի և Սուրբ ծնունդի» կա պակ
ցութ յամբ 2000 ա նա պա հով ըն տա նիք
նե րի և 5300 ե րե խա նե րի տրա մադր վել 
են սննդա յին փա թեթ ներ: 

• Բազմաբնակարան շենքերի հարթ 
տանիքների նորոգման նպատակով 
Ալեքսանյանների ընտանիքը անապա
հով ընտանիքների հատկացրել է 10000 
քմ իզոգամ։ 



5

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

 

Հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում  ի րա կա նաց վել են տար բեր սո ցիա լա կան ծրագ րեր 
հետև յալ հա սա րա կա կան և մի ջազ գա յին  կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ՝ « Մեզ բա ցա կա չդնեք» 
ՀԲԿ, «Եր ևա նի ման կա վարժ վե տե րան նե րի ա կումբ» ՀԿ, « Խու լե րի միա վո րում» ՀԿ, « Վա հան» ՀԿ, 
Կույ րե րի միա վոր ման, Երկ րա պահ կա մա վո րա կան նե րի միութ յան,  « Հանս Ք րիս տիան Քո ֆոետ», 
«Ա ռա քե լութ յուն Հա յաս տան»։ 

• Հու նի սի 19ից  օ գոս տո սի 15ը վար չա կան 
շրջա նից Հան քա վա նի «Ա րա գած» ման
կա կան առողջարանային ճամ բար են 
մեկ նել զոհ ված, հաշ ման դամ դար ձած 
զին ծա ռա յող նե րի, միա կող մա նի ծնո
ղա զուրկ, բազ մա զա վակ, սո ցիա լա պես 
ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 140 ե րե խա: 

• «Է րե բու նիԵր ևան2799» տո նա կա
տա րութ յան շրջա նակ նե րում վար
չա կան շրջա նի 287 ըն տա նիք նե րի,  
նվիրաբերվել է կեն ցա ղա յին տեխ նի կա։ 

• Ար ցա խի կա ռա վա րութ յան կող մից, որ
պես ե րախ տա գի տութ յուն վար չա կան 
շրջա նի 420 ար ցախ յան պա տե րազ մի 
զոհ ված նե րի, զին հաշ ման դամ ե րի և 
մաս նա կից նե րի  ըն տա նիք նե րի տրա
մադր վել է պարենային աջակցություն։

• Կազմակերպվել է վարչական շրջանից 
ՀՀ և ԼՂՀ սահմանամերձ գոտիներում 
ծառայող երևանաբնակ ժամկետային 
զինծառայողների 379 ծնողների 
այցելությունը զորամասեր։ 
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. կատարվել են նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի վե րա նո րոգ ման, գույ քա յին 
հա մալր ման և  այլ աշ խա տանք ներ։

• « Մի կտոր ջեր մութ յուն»  խո րագ րի շրջա նակ նե րում   կրթութ յան 
բաժ նի աշ խա տա կից նե րը և ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե
րը  այ ցե լել են  Եր ևա նի հ.1 տունին տեր նատ, տա րեց նե րի հա
մար կազ մա կերպ վել  է մի ջո ցա ռում  և  հյու րա սի րութ յուն:

• Հու նիսին վար չա կան շրջա նի ման կա պար տեզ նե րի ա վար
տա կան խմբերի 1550 ե րե խա յի տրվել է դպրո ցա կան պա յու
սակ:

• Վե րա նո րոգ վել են հ. 105 և հ. 162 դպրոց նե րի դահ լիճ նե րը:

• Բո լոր ման կա պար տեզ նե րում ի րա կա նաց վել է գույ քի ար
դիա կա նա ցում` ե ռա հարկ մահ ճա կալ՝ 196 հատ,  երկ հար
կա նի մահ ճա կալ՝ 244 հատ, ման կա կան զգես տա պա հա րան՝ 
107 հատ, ման կա կան սե ղան (36 տարեկանների համար)՝ 
146 հատ, ման կա կան ա թոռ (36 տարեկանների համար)՝ 612 
հատ։ 

• Վե րա նո րոգ վել է հ. 97 ման կա պար տե զի հարթ տա նի քը՝ 1200 
քմ։

• Հիմ ա նո րոգ վել է հ. 91 ման կա պար տե զը։

Ապահովվել է 4481 երեխայի անվճար 
նախադպրոցական ուսուցում։ 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ. Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նում  աշ խույժ է ե ղել մշա կու թա յին կյան քը։

• Կազ մա կերպ վել են մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում եր` նվիր
ված Հա յոց  բա նա կի 26ամ յա կին, Տ յառ նըն դա ռա ջին, Բուն  
Բա րե կեն դա նին, Զո րա վար Անդ րա նի կի  ծննդյան 152ամ
յա կին, Կա նանց   մի ջազ գա յին  տո նին, Մայ րութ յան  և   գե
ղեց կութ յան տո նին, Մա յիս յան Ե ռա հաղ թա նակ նե րին, 
Վեր ջին   զան գին, Ե րե խա նե րի    պաշտ պա նութ յան  մի
ջազ գա յին   օր վան, Վար դա վա ռին, Ա ռա ջին զան գին, Ան
հայտ կո րած նե րի մի ջազ գա յին օր վան, ՀՀ Ան կա խութ յան   
26ամ յա կին, Ու սուց չի, գրա դա րա նա վա րի օր վան,  «Է րե
բու նիԵր ևան 2799» ին,  Ա մա նո րին:

• Վար չա կան  շրջա նի  վարչական շենքում անց կաց վել   է  եր
գի, պա րի մրցույթփա ռա տոն:   Մր ցույ թին  մաս նակ ցել են 
հան րակր թա կան դպրոց նե րի  սա նե րը:  Մաս նա կից  ե րե
խա նե րը  վար չա կան շրջա նի  ղե կա վա րի   կող մից   ար ժա
նա ցել  են   պատ վոգ րե րի  և  նվեր նե րի: « Չի նա րի»  այ գում  
« Դիս նեյ» մշա կույ թի  կենտ րո նի  սա նե րի մաս նակ ցութ յամբ 
կազ մա կերպ վել  է «Իմ գույ նե րի աշ խար հում» խո րա գի րը 
կրող   նկար չութ յան ցու ցա հան դեսփա ռա տոն:

• Եր ևա նում  ե րե խա նե րի  ա մա ռա յին  հան գիս տը հե տաքր
քիր և բո վան դա կա լից  դարձ նե լու նպա տա կով վար չա
կան շրջա նի 20 բա կում    կազ մա կերպ վել է  մի ջո ցա ռում 
հրա վիր ված դե րա սան նե րի մաս նակ ցութ յամբ:  Շր ջա նի  
ղե կա վա րի կող մից   ե րե խա նե րին տրվել են նվեր ներ  և  
քաղց րա վե նիք:    

• ՀՀ Ան կա խութ յան  26ամ յա կի  կա պակ ցութ յամբ    սեպ տեմ
բե րի  21ին  « Չի նա րի»  այ գում կազ մա կերպ վել  է  հա մեր
գա յին  ծրա գիր`  «70ա կան նե րի  հայ կա կան  ջա զը» խո
րագ րով:    

Ապահովվել է 835 երեխայի արտադպրոցական ուսուցումը։ 
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ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2017 թ.  աշ խույժ է ե ղել վար չա կան շրջա նի սպոր տա յին կյան քը, վար չա կան շրջա նի մար-
զիկ ներն ու թի մե րը մրցա նա կա յին ա ռա ջա տար տե ղեր են նվա ճել տար բեր նշա նա կութ յան 
մրցա շա րե րում։

• ՀՀ Ան կա խութ յան 26րդ  տա րե դար ձին նվիր ված դպրո
ցա կան նե րի 26րդ մար զա կան խա ղեր (թի մա յին հաշ
վար կով 1ին տեղ)

• «Ա ռողջ սե րունդ՝ պաշտ պան ված հայ րե նիք» բա կա յին 
փա ռա տոն (թի մա յին հաշ վար կով 1ին տեղ)

• ԱՊՀ երկր նե րի մի ջազ գա յին փա ռա տոն` Սանկտ Պե
տեր բուրգ (բաս կետ բոլ, 3րդ տեղ)

• Վար չա կան շրջա նի շախ մա տի օ լիմ պիա դա 

• Ազ գա յին ժո ղո վի գա վա թի խա ղեր

• Վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի գա վա թի բաս կետ բո լի 
մրցա շար (1ին տեղ)

• Եվ րո պա յի բաս կետ բո լի աղ ջիկ նե րի ա ռաջ նութ յուն` 
Մալ թա, ար ծա թե  մե դալ ներ (Ին գա Մա նու չար յա նը՝  
ա ռաջ նութ յան լա վա գույն ռմբար կու) 

• Հու նահ ռո մեա կան ո ճի ըմ բիշ Մաք սիմ Մա նուկ յան՝ աշ
խար հի չեմ պիոն ( Փա րիզ)

• Վար չա կան շրջա նի բաս կետ բո լի վե տե րան նե րի մաս
նակ ցութ յու նը ԱՊՀ երկր նե րի մի ջազ գա յին մրցա շա
րում` քա ղաք Կիս լո վոդսկ

• Զո րա կո չա յին, նա խա զո րա կո չա յին սպոր տա յին խա
ղեր 

• ՀՀ Ան կա խութ յան 26րդ տա րե դար ձին նվիր ված դպրո
ցա կան նե րի 26րդ մար զա կան խա ղեր հան րա պե տա
կան փուլ (քա ղաք Դի լի ջան, բաս կետ բոլ, սե ղա նի թե
նիս 1ին տեղ)

• Եր ևան քա ղա քի ֆուտ բո լի ա ռաջ նութ յուն` վար չա կան 
շրջան նե րի ղե կա վար նե րի աշխատակազմերի աշ խա
տա կից նե րի միջև
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ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ

2017 թ. Մալաթիա-Սեբաստիա վար չա կան շրջա նում զգա լի աշ խա տանք է կա տար վել կա-
նա չա պատ ման ուղ ղութ յամբ։

• Կա նաչ գո տի նե րում տե ղադր վել են ո ռոգ ման ցան ցի խո ղո
վակ ներ՝ 2150 գծմ

• Վե րա նո րոգ վել է 550 գծմ  ո ռոգ ման ցան ցի խո ղո վա կա շար

• Տնկ վել է 7400 ծառ և 222750 ծա ղիկ:



10

ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 
ՑԱՆՑԵՐ», «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ», «ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԶ» ՓԲԸՆԵՐԻ ՀԵՏ

2017 թ. զ գա լի աշ խա տանք է կա տար վել ջրագ ծե րի, կո յու ղագ ծե րի, գա զի ֆի կաց ման և  
է լեկտ րաէ ներ գիա յի մա տա կա րար ման հա մա կար գի նո րոգ ման ուղ ղութ յամբ։

• Մուշ թա ղա մա սի կո յու ղագ ծի անց կաց ման հա մար «Վեոլիա 
ջուր» ՓԲԸն տ րա մադ րել է 22 հատ դի տա հոր։

• Անդ րա նի կի հ. 113 շեն քի դի մա ցի ընդ հա նուր կո յու ղագ ծի վե
րա նո րո գում՝ 16 գծմ։

• Ա մա ռա նո ցա յին 2րդ տա րած քում անց կաց վել է 200 գծմ ջ րա
գիծ։

• «ՀԷՑ» ՓԲԸի կողմից բարելավման ներդրումային ծրագրով 
իրականացվել է 1080 գծմ հոսանքագծերի փոխարինում՝ 4 
հասցեներում։ 

• 
• 
• 
• 
• 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ

2017 թ. վար չա կան շրջա նում շա րու նակ վել են ար տա քին լու սա վո րութ յան ցան ցի ար դիա-
կա նաց ման և  ընդ լայն ման աշ խա տանք նե րը։ 

Անցկացվել է 16690 գծմ լուսավորության նոր ցանց՝ 455 լուսակետով։  
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ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

2017 թ. վար չա կան շրջանն ակ տիվ աշ խա տանք է ի րա կա նաց րել մի ջազ գա յին հա մա գոր-
ծակ ցութ յունն ամ րապն դե լու ուղ ղութ յամբ։

Հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րի շրջա նակ նե րում վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի 
աշ խա տա կազ մի աշ խա տա կից նե րը  այ ցե լել  են  Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Քա շա թա
ղի շրջան, հան դի պում ու նե ցել  Քա շա թա ղի վար չա կազ մի հետ: Այ նու հետև պատ
վի րա կութ յու նը  այ ցե լել Է  Ս տե փա նա կերտ, սահ մա նա մերձ զո րա մա սեր, հան դի
պում ու նե ցել  Ս տե փա նա կեր տի փոխ քա ղա քա պե տի, սպա յա կան անձ նա կազ մի և 
զին վոր նե րի հետ:   

Եր ևա նի և Սանկտ Պե տեր բուր գի քա ղա քա պե տնե րի նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ
ված հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րի շրջա նա կում վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի 
գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը 2017թ. հու նի սի 2022–ը ներ կա է գտնվել Սանկտ 
Պե տեր բուր գի Մոս կով  յան շրջա նի կազ մա վոր ման  98րդ տարեդարձին նվիր ված 
տո նա կա տա րութ յա նը: Հան դի պում ե րի ըն թաց քում  քննարկ վել  են  մշա կու թա յին 
ո լոր տին առնչ վող, ինչ պես նաև  հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն ման  վե
րա բեր յալ   հար ցեր:

ՀՀ  Սփյուռ քի  նա խա րա րութ յան  կող մից  կազ մա կերպ վող   «Ա րի  տուն»  ծրագ րի  
շրջա նակ նե րում  վար չա կան   շրջա նում   հյու րըն կալ վել    է  սփյուռ քից ժա մա նած 
12 ե րե խա (Ռու սաս տա նից, ԱՄՆից, Թուր քիա յից, Ֆ րան սիա յից):   
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2017 թ. վար չա կան շրջանն ակ տիվ աշ խա տանք է ի րա կա նաց րել մի ջազ գա յին հա մա գոր-
ծակ ցութ յունն ամ րապն դե լու ուղ ղութ յամբ։

                                                                

Վար չա կան շրջա նի հ. 92 ման կա պար տեզ են այ ցե լել ՄԱԿի Հա յաս տա նի գրա սեն
յա կի հաշ ման դամ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան  ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը: Վեր ջին ներս ծա նո թա ցել են ման կա պար տե զում ներդր ված մո դե լին և  աշ
խա տա կից նե րի աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յա նը:

Վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի հրա վե րով վար չա կան շրջանում հյուրընկալվել է 
«Է րե բու նիԵր ևան 2799» տո նի կա պակ ցութ յամբ Եր ևան այ ցե լած Ֆ րան սիա յի Դ րա
գին յան քա ղա քի քա ղա քա պե տի ա ռա ջին տե ղա կալ Պ րի մո զել լի Ք րիս տի նի գլխա
վո րած պատ վի րա կութ յու նը:

«Է րե բու նիԵր ևան 2799» տո նի կա պակ ցութ յամբ Եր ևա նում կազ մա կերպ ված   մի
ջո ցա ռում ե րին  մաս նակ ցե լու  նպա տա կով  Ամ մա նից ժա մա նած հյու րե րը մաս
նակ ցել են «Է րե բու նիԵր ևան 2799»ամ յա կին նվիր ված մի ջո ցա ռում ե րին: 

Հ. հ 11 և 181 դպրոց նե րի սա ներ Մե րի Մու սին յա նը  և Քրիստինե Են գո յա նը  « Նոր 
ա նուն ներ» խմբի կազ մում  հա մեր գա յին ծրագ րե րով հան դես են ե կել Վա շինգ տո
նում, Կո րեա յում, Չի նաս տա նում: 
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