
 
 

Հավելված N 2  
Երևանի քաղաքապետի 

22. 05. 2019թ. 
N484-Ա   կարգադրության 

 
Նախադպրոցական ուսուցման կազմակերպման համար ձեռքբերվող գույքի ընդունման և 

բաշխման հանձնաժողովների կազմը՝ ըստ Երևանի վարչական շրջանների  

 

 
 

                                                            Աջափնյակ վարչական շրջան 
 
Գ.Բաբայան Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար  

/հանձնաժողովի նախագահ/  
Ռ. Աբրահամյան Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ 
Գ.Խարբուրթյան Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 
Մանկապարտեզի 
տնօրեններ 

Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 

Ավան վարչական շրջան 
 

Ա.Դանիելյան Երևանի Ավան վարչական շրջանի ղեկավար  
/հանձնաժողովի նախագահ/  

Ա. Հարությունյան Երևանի Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 
ֆինանսական բաժնի պետ 

Լ.Ղազարյան Երևանի Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 
կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 

Ի.Հովհաննիսյան «Ավանի մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ–ի տնօրեն 
Հիմնարկի ղեկավարներ Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 

Արաբկիր վարչական շրջան 

Ա.Դանիելյան Երևանի  Արաբկիր  վարչական շրջանի ղեկավար  
/հանձնաժողովի նախագահ/  

Գ. Հովհաննիսյան Երևանի  Արաբկիր  վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ 

Գ.Հարությունյան Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 

Մանկապարտեզի 
տնօրեններ 

Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 



 

 

 

Դավթաշեն վարչական շրջան 
Մ.Թումասյան Երևանի  Դավթաշեն  վարչական շրջանի ղեկավար  

/հանձնաժողովի նախագահ/  
Մ.Գրիգորյան Երևանի  Դավթաշեն  վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ 
Թ.Մարտիրոսյան Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 
Մանկապարտեզի 
տնօրեններ 

Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 

Էրեբունի վարչական շրջան 

Ա.Աբրահամյան Երևանի  Էրեբունի  վարչական շրջանի ղեկավար  
/հանձնաժողովի նախագահ/  

Հ.Գալստյան Երևանի   Էրեբունի   վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ 

Ն.Միրոյան Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 

Մանկապարտեզի 
տնօրեններ 

Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 

 
Կենտրոն վարչական շրջան 

Վ.Մնացականյան Երևանի  Կենտրոն  վարչական շրջանի ղեկավար  
/հանձնաժողովի նախագահ/  

Տ.Քանքանյան Երևանի   Կենտրոն   վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ 

Գ.Օհանյան Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 

Մանկապարտեզի 
տնօրեններ 

Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 

Մալաթիա –Սեբաստիա վարչական շրջան 
Դ.Կարապետյան Երևանի  Մալաթիա–Սեբաստիա  վարչական շրջանի ղեկավար 

/հանձնաժողովի նախագահ/  
Ա.Համբարձումյան Երևանի    Մալաթիա–Սեբաստիա    վարչական շրջանի 

ղեկավարի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ 
Լ.Դավթյան Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 
Մանկապարտեզի 
տնօրեններ 

Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 



 

 

 

 
 
 

Երևանի քաղաքապետարանի  
աշխատակազմի քարտուղար՝                                                        Վ.Խաչատրյան 

Նոր Նորք վարչական շրջան 
Հ.Մհրյան Երևանի  Նոր Նորք  վարչական շրջանի ղեկավար 

/հանձնաժողովի նախագահ/  
Ա. Գասպարյան Երևանի    Նոր Նորք    վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ 
Հ.Կարապետյան Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 
Մանկապարտեզի 
տնօրեններ 

Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 

Նորք-Մարաշ վարչական շրջան 
Վ. Մկրտչյան Երևանի  Նորք-Մարաշ  վարչական շրջանի ղեկավար 

/հանձնաժողովի նախագահ/  
Թ.Երկանյան Երևանի     Նորք-Մարաշ   վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ 
Ա.Հակոոբյան Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 
Մանկապարտեզի 
տնօրեններ 

Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 

Շենգավիթ վարչական շրջան 
Ռ.Մկրտչյան Երևանի  Շենգավիթ  վարչական շրջանի ղեկավար  

/հանձնաժողովի նախագահ/  
Ա. Տեր-Թորոսյան Երևանի  Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ 
Հ.Ասլանյան Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 
Մանկապարտեզի 
տնօրեններ 
 
 

Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 

Քանաքեռ–Զեյթուն վարչական շրջան 
Կ.Հակոբյան Երևանի  Քանաքեռ–Զեյթուն  վարչական շրջանի ղեկավար 

/հանձնաժողովի նախագահ/  
Ն.Ղուկասյան Երևանի   Քանաքեռ–Զեյթուն  վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետ 
Ի.Թորոսյան Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմի կրթության, սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ 
Մանկապարտեզի 
տնօրեններ 

Ըստ ընդունած ապրանքատեսակի 


