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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

 Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջա նի հար գե լի´ բնա կիչ ներ,

Ինչ պես նա խորդ տա րի նե րին, այն պես էլ 2017 թվա կա նին մեր վար
չա կան շրջա նում ի րա կա նաց վե ցին զգա լի աշ խա տանք ներ՝ ուղղ ված 
Նորք Մա րա շի զար գաց մանն ու բա րե կարգ մա նը։ Այս հաշ վետ վութ
յու նը ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց նում է կա տար ված աշ խա տանք
ներն ու դրանց արդ յունք նե րը։
Վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րութ յու նը իր մշտա կան ու շադ րութ
յան կենտ րո նում է պա հում բնա կիչ նե րի խնդիր նե րը, ար ձա գան քում 
նրանց բարձ րաց րած հար ցե րին և փոր ձում հնա րա վո րինս ա րագ լու
ծում տալ դրանց։ Մեր բո լոր հա ջո ղութ յուն նե րի հիմ քում նաև այն սերտ 
հա մա գոր ծակ ցութ յունն է, որն այս տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա վոր վել 
է բնա կիչ նե րի և վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րութ յան միջև։ Այդ բաց 
ու ան կեղծ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը մեծ ար ժեք է և հե տա գա յում ևս շա
րու նակ վե լու է։ 

Նորք Մա րաշ վար չա կան շրջա նի ղե կա վար
Վա ղի նակ Մկրտչ յան
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ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

2017 թվականին Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում իրականացվել են ասֆալտա-
պատման, եզրաքարերի վերանորոգման և հենապատերի կառուցման աշխատանքներ։

•	 Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում 
2017 թվականի ընթացքում իրականացվել են 
փողոցների, մայթերի և բակային տարածքների 
ասֆալտապատման աշխատանքներ` 19500 քմ:

•	 Երևան քաղաքի 2017թ. ծրագրով հիմնանորոգվել է 
«Երևանի հ.122 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի պարիսպը:

•	 Իրականացվել են Նորքի 2-րդ փողոցի վերջնամասից 
մինչև Հին Նորք  454 գծմ նոր  ոռոգման ցանցի 
կառուցման աշխատանքներ։
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ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

2017 թ. կառուցվել են խաղահրապարակներ, պուրակ, իրականացվել են բակային 
ենթակառուցվածքների ներկման և վերանորոգման աշխատանքներ։

•	 Նորքի 2-րդ փողոցի վերջնամասում իրականացվել են  մինի ֆուտբոլի դաշտի 
կառուցման և նրա  հարակից տարածքում նոր խաղահրապարակի նորոգման և 
բարեկարգման աշխատանքներ։

•	 Նախկինում կառուցված բակերի և խաղահրապարակների նորոգման 
աշխատանքներ։

 ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Անցկացվել է 480 գծմ լուսավորության նոր ցանց՝ 14 լուսակետով։
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

2017 թ. սոցիալական ծրագրերը շարունակել են լինել վարչական շրջանի աշխատակազմի 
ուշադրության կենտրոնում։

Վարչական շրջանի 60 սոցիալապես անապահով երեխաներ իրենց 
ամառային հանգիստն են անցկացրել Հանքավանի «Հեքիաթային կիրճ» 
ճամբարում

•	 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
երեխաների համար կազմակերպվել են էքսկուրսիաներ։

•	 «Էրեբունի-Երևան 2799» տոնակատարության շրջանակում Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջանի 86 ընտանիքի հատկացվել է կենցաղային տեխնիկա։

•	 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում բնակվող.

o 5  սոցիալապես անապահով միայնակ թոշակառուներ օգտվում են 
բարեգործական ճաշարանի ծառայությունից։

o 60  սոցիալապես անապահով դպրոցահասակ երեխաների հատկացվել են 
դպրոցական պայուսակներ և գրենական պիտույքներ:

o 16 տարեցների համար 2017թ. ընթացքում 3 անգամ կազմակերպվել է  մեկօրյա 
հանգիստ։

o 650 ընտանիքի տրամադրվել են ամանորյա պարենային փաթեթներ։
o Կազմակերպվել է Նորք-Մարաշ վարչական շրջանից ՀՀ և ԼՂՀ սահմանամերձ 

գոտիներում ծառայող երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողների 40 
ծնողների այցելությունը զորամասեր։ 

o Անապահով ընտանիքների 650 երեխաների տրամադրվել են ամանորյա նվեր-
փաթեթներ։ 

o Վարչական շրջանում բնակվող սիրիահայ ընտանիքները մշտապես ՎՇ 
աշխատակազմի ուշադրության կենտրոնում են։ 
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

2017 թ. զգալի և տեսանելի աշխատանք է կատարվել մանկապարտեզների վերանորոգման, 
գույքով համալրելու, միջազգային համագործակցության և սննդի որակի վերահսկման 
ուղղություններով։

•	
•	 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի 4 

մանկապարտեզներում կազմակերպվել է 377 երեխայի 
անվճար նախադպրոցական ուսուցում։ 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ

2017 թ. ակտիվացում է արձանագրվել վարչական շրջանի մշակութային կյանքում։

•	 Ռ. Անդրեասյանի անվան երաժշտական դպրոց է հաճախում 185 երեխա։

•	 2017 թվականի ընթացքում իրականացվել է ազգային, պետական, հոգևոր  բոլոր 
տոներին նվիրված  22  միջոցառում
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ՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏ

2017 թվականին սպորտային հաստատություններն արձանագրել են սաների թվի աճ։

2017 թվականի ընթացքում 
Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջանում կազմակերպվել 
է  12  սպորտային 
միջոցառում, մարզական 
բաց առաջնություններ, 
ընկերական հանդիպումներ, 
բակային առաջնություններ։

«Նորք-Մարաշ 
մանկապատանեկան 
համալիր մարզադպրոց» 
ՀՈԱԿ է հաճախում 264  երեխա 
6 մարզաձևում։

«Նորք-Մարաշ շախմատի 
դպրոց» ՀՈԱԿ անվճար 
հաճախում է 83  երեխա։

Իրականացվել է Նորք-
Մարաշ վարչական շրջանի 
մարզադպրոցի ընդլայնում և 
հիմնանորոգում։ 
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ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ

2017 թ. վարչական շրջանում զգալի աշխատանք է կատարվել ոռոգման համակարգի 
վերանորոգման և կանաչապատման ուղղությամբ։

2017թ. Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ծաղկային տարածքը  կազմել է 1.1 հա`

•	 տնկվել է շուրջ 10000 ծաղիկ,
•	 տնկվել է շուրջ 100 ծառ և 200 թուփ,
•	 գարնանային և աշնանային աշխատանքների  ընթացքում իրականացվել է շուրջ 110 

ծառի խնամք և պահպանում։
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ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ

2017 թվականին ծավալուն աշխատանք է կատարվել վարչական շրջանի արտաքին 
լուսավորության ցանցի արդիականացման և ընդլայնման ուղղությամբ։ 

•	 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի և ԼՂՀ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի 
միջև համագործակցության ծրագրի շրջանակներում 2017 թվականի ընթացքում 
տեղի են ունեցել երկկողմ հանդիպումներ, քննարկումներ, փորձի փոխանակում, 
սոցիալական, կրթական և մշակութային բազմազան ծրագրեր:

•	 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի և Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղի միջև 
համագործակցության շրջանակներում իրականացվել են մի շարք  սոցիալական 
ծրագրեր:
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