
Նախագիծ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

 
_______________ 2021թ.        N_______Ա 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ  

 
ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ  

ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 12-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 11-րդ կետին և 83-րդ հոդվածին համապատասխան՝  

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է՝ 

1. Հաստատել Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագիրը՝ համաձայն 
հավելվածի։ 

2. Սույն որոշմամբ հաստատված Երևանի զարգացման 2022 թվականի  ծրագիրը 
ենթակա է հրապարակման օրենքով սահմանված կարգով: 
 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝           Հ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ» 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
 
«Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագիրը» Երևան քաղաքի ավագանու 

որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման 
անհրաժեշտություն չի առաջանում։ 

 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝           Հ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ»    
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ 
ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
 

«Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագիրը» Երևան քաղաքի ավագանու 
որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեի եկամուտներում և 
ծախսերում էական փոփոխություններ չեն սպասվում։ 

 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝           Հ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ  ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ»  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Համաձայն «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 83-րդ հոդվածի՝ Երևանի զարգացման 
ծրագիրը փաստաթուղթ է, որը բովանդակում է Երևանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, 
ինչպես նաև զարգացման հիմնական ուղղությունների, տարածական պլանավորման և 
ենթակառուցվածքների ընդհանուր զարգացման վիճակի վերլուծությունն ու 
կանխատեսումները։ Երևանի զարգացման 2022 թվականի  ծրագրում (այսուհետ՝ 
Ծրագիր) առանձին բաժիններով ներկայացված են  Երևանի վարչական շրջանների 
զարգացման ծրագրերը։ 

Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ 
նախանշել քաղաքային տնտեսության զարգացման ուղղությունները մեկ տարվա 
կտրվածքով՝ հաշվի առնելով առկա հիմնախնդիրները։ 

Ծրագրի կառուցվածքում առանձին ներկայացված են քաղաքային տնտեսության 
ոլորտները և Երևանի վարչական շրջանները։ Յուրաքանչյուր բաժին հիմնականում 
բաղկացած է հետևյալ ենթաբաժիններից՝ «Վիճակի նկարագիր», «Հիմնախնդիրներ» և 
«2022 թվականին նախատեսվող աշխատանքներ»։ 

2022 թվականին նախատեսվող աշխատանքներն ու ծրագրերը կազմվել են՝  հիմք 
ընդունելով Երևանի զարգացման 2019-2023թթ. հնգամյա ծրագրի գերակայությունները 
և առկա հիմնախնդիրները։ Այս առումով կարևորվում է բարեկարգ և հարմարավետ 
միջավայրի ապահովումը` ինչպես Երևանի բնակիչների, այնպես էլ մայրաքաղաքի 
հյուրերի համար, մասնավորապես հանգստի գոտիների ստեղծումը, կանաչ 
տարածքների պահպանումն ու ավելացումը, շենքերի և բակային տարածքների 
բարեկարգումը, ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան արտաքին 
ձևավորումը, հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժի ապահովումը, բնակչության 
սակավաշարժ խմբերի համար համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծումը։   
  Մշտական ուշադրության կենտրոնում են լինելու Երևանի բնակիչների սոցիալական 
պաշտպանության խնդիրները։ Այդ նպատակով սոցիալական բնույթի ծրագրեր 
կիրագործվեն նաև մասնավոր հատվածի, բարեգործական կազմակերպությունների հետ 
համագործակցությամբ։ Առողջապահության համակարգի կառավարման 
արդյունավետության բարձրացման, բնակչությանը մատուցվող առողջապահական 
ծառայությունների որակական բարելավման նպատակով՝ աջակցություն կցուցաբերվի 
քաղաքապետարանի ենթակայության առողջապահական կազմակերպությունները 
ժամանակակից բուժսարքավորումներով  համալրելու գործընթացին։   



  Կարևորվում է նաև գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ 
միջավայրի ապահովումը, միջազգային համագործակցության ընդլայնումը։ 
  Երևանի զարգացման 2022թ. ծրագրում նախատեսվում է համայնք-մասնավոր 
հատված համագործակցությամբ ծրագրերի իրականացում, դրանց շրջանակի 
ընդլայնում։  

Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի նախագիծը 2021թ. հոկտեմբերի 14-
ին տրամադրվել է Երևանի քաղաքապետի` 2019թ. հունիսի 7-ի հ.1881–Ա որոշմամբ 
(13.10.2020թ. հ. 3208-Ա որոշման խմբագրությամբ) հաստատված Երևանի 
քաղաքապետին կից, Երևանի քաղաքային համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և 
տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) անդամներին, որոնք 
2021թ. հոկտեմբերի 21-ին հրավիրված նիստի ընթացքում միաձայն կողմ են քվեարկել 
ծրագրի նախագիծը հանրային քննարկման ներկայացնելուն։ 

Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի նախագիծը՝ հաստատված 
ժամանակացույցի համաձայն, 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ներկայացվել է 
Երևանի քաղաքապետին կից գործող Երևան համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի 
և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդի անդամներին, հոկտեմբերի 21-ին 
հրավիրված նիստում տրվել է դրական եզրակացություն՝ 2021 թվականի հոկտեմբերի 
22-ից մինչև նոյեմբերի 5-ը Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի նախագծի 
վերաբերյալ հանրային քննարկումներ իրականացնելու համար։ Հանրային քննարկման 
հրապարակայնությունը, մատչելիությունը և թափանցիկությունը ապահովելու 
նպատակով հանրային քննարկման մասնակցության հրավերը հրապարակվել է 
մամուլում և Երևան քաղաքի պաշտոնական կայքում։ Միաժամանակ ՀՀ 
արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի նախագծերի 
հրապարակման միասնական http://www.e-draft.am կայքում, ինչպես նաև Երևան 
քաղաքի պաշտոնական կայքում հրապարակվել է ծրագրի նախագծի էլեկտրոնային 
տարբերակը: 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ին Երևանի քաղաքապետարանում 
կազմակերպվել է Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի նախագծի հանրային 
քննարկում՝ հանրային բաց լսումների եղանակով, որի վերաբերյալ կազմվել է 
համապատասխան ամփոփաթերթ։ Երևանի քաղաքապետին կից գործող Երևան 
համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդի 
2021 թվականի նոյեմբերի 11-ին կայացած նիստում ամփոփվել են հանրային 
քննարկման արդյունքները։ Նույն նիստում Երևան համայնքի զարգացման հնգամյա 
ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհուրդը տվել է դրական եզրակացություն 
Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի նախագիծը Երևանի ավագանուն 
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ  

 

Հ/Հ 
Առաջարկության, առարկության 

հեղինակ 
 

Առաջարկության, առարկության կամ 
հարցադրման բովանդակություն 

Պարզաբանում/ եզրակացություն 
Կատարված 

փոփոխություններ 

1 2 3 4 5 

1.  

Ներկայացված 
առաջարկությունների և 

առարկությունների արդյունքում 
նախագծում փոփոխություններ 

չեն կատարվել 

- - - 

 

 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ, 
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ`                                                            Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 



                  
ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հ/Հ 
Առաջարկության, 

առարկության հեղինակ 
 

Առաջարկության, առարկության կամ հարցադրման 
բովանդակություն 

Պարզաբանում/ եզրակացություն 
Կատարված 

փոփոխություններ 

1 2 3 4 5 
1.  

Մովսես Արիստակեսյան 
 
«Տնտեսական իրավունքի 
կենտրոն» ՀԿ նախագահ 
 
(06.11.2021թ. առաջարկն 
ուղարկվել է Իրավական 
ակտերի նախագծերի 
հրապարակման 
միասնական կայքի 
միջոցավ (e-draft.am )) 

 

Ծրագրով նախատեսված են Երևանի զարգացման 29 
գերակայություններ և ընդամնեը 4 հիմնախնդիրներ: 
Այդուհանդերձ ծրագիրը և դրա գերակայություններն 
ու հիմնախնդիրները փոխկապակցված չեն ինչպես 
միմյանց, այնպես էլ կարևորագույն այնպիսի 
փաստաթղթղերի հետ, ինչպիսիք են. 
-ՄԱԿ կողմից ընդունված «Ձևափոխելով մեր 
աշխարհը՝ Կայուն զարգացման 2030 օրակարգ» 
փաստաթուղթը (այսուհետ՝ ԿԶՕ)  (Կայուն 
զարգացման նպատակները), 
-2017թ. նոյեմբերի 24-ն կնքված ԵՄ-Հայաստան 
համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 
համաձայնագիրը (այսուհետ՝ ՀԸԳՀ) , 
-ՀՀ կառավարության 2021 թվականի  օգոստոսի 18-ի N 
1363-Ա որոշմամբ հաստատված և ՀՀ ազգային ժողովի 
կողմից հավանության արժանացած «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2021-2026թթ. 
ծրագիրը» (բացառությամբ երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտների): 

Ծրագրի գերակայությունները 
սահմանվել են մեկ տարվա կտրվածքով 
նախատեսված միջոցառումների հիման 
վրա:  

Հիմնախնդիրներ առանձնացված են 
ինչպես քաղաքային տնտեսության 
առանձին բնագավառների, այնպես էլ 
բոլոր 12 վարչական շրջանների մասով:  
 
Երևանի զարգացման միամյա, հնգամյա 
և երկարաժամկետ ծրագրերը մշակվում 
են բացառապես համայնքային 
կարիքների գնահատման արդյունքների 
հիման վրա և այդ կարիքների 
բավարարմանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացման  
շրջանակում:  

 
/Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի 

վարչություն/ 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 



2.  

 

Ծրագրում ներառված չեն ինչպես Երևանի 
զարգացման մասին ՀՀ վարչապետի, այնպես էլ 
Երևանի քաղաքապետի նախընտրական բազմաթիվ 
խոստումների ու Երևանի զարգացման 2018-2022թթ. 
հնգամյա ծրագրի մի շարք միջոցառումներ։ 
Մասնավորապես ներառված չէ Մալաթիա-
Սեբաստիա համայնքում մետրոպոլիտենի կառուցման 
վերաբերյալ ծրագիրը: 

Միամյա ծրագիրը ներկայացնում է 
Երևան քաղաքի ընդհանուր վիճակի 
բնութագիրը, քաղաքային տնտեսության 
առանձին բնագավառներում և 
վարչական շրջաններում առկա 
հիմնախնդիրները մեկ տարվա 
կտրվածքով, ինչպես նաև 2022 
թվականին նախատեսված 
միջոցառումները՝ հիմք ընդունելով 
Երևանի զարգացման հնգամյա 
ծրագիրը: Այն միջոցառումները, որոնք 
ներառված չեն 2022 թվականի միամյա 
ծրագրում՝ կնախատեսվեն հաջորդիվ: 

/Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի 
վարչություն/   

«Երևանում տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրենքի 57-
րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի 
համաձայն՝ Երևանի մետրոպոլիտենի 
աշխատանքների կազմակերպումը 
համարվում է քաղաքապետին 
պատվիրակված լիազորություն:  

Միամյա ծրագրում նախատեսված է 
Երևանի Աջափնյակ թաղամասում 
մետրոպոլիտենի կայարանի կառուցման 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման 
աշխատանքներ:  

Հայտարարված գնման ընթացակարգի 
արդյունքում Երևանի 
քաղաքապետարանի և 
«Մետրոգիպրոտրանս» բաժնետիրական 
ընկերության միջև կնքվելիք Երևան 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 



քաղաքի Աջափնյակ թաղամասում 
մետրոպոլիտենի կայարանի կառուցման 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման 
խորհրդատվական աշխատանքների 
գնման պայմանագիրը գտնվում է 
կնքման փուլում: 

/Տրանսպորտի վարչություն, Գնումների 
վարչություն/ 

3.  

 

ՀՀ ԱՆ www.e-draft.am կայքում չկա որևէ նշում 
նախագծերին կողմ և դեմ քվեարկած անձանց մասին: 
Կարո՞ղ եք արդյոք ներկայացնել այդ 
վիճակագրությունը, քանզի դա կարևոր ցուցիչ է 
նախագծի նկատմամբ հանրային վստահության ու 
հետաքրքրության մասին: Ավելին, այդ նախագծի 
«Ամփոփաթերթ» բաժնում առայժմ չկան որևէ 
առաջարկություններ: 

Հանրային քննարկումները 
կազմակերպվում են ՀՀ 
Կառավարության 10.10.2018թ.                  
N1146-Ն որոշմանը, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրենքի 37-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետին, 84-
րդ հոդվածի 2-րդ մասին և Երևան 
քաղաքի ավագանու 2013 թվականի 
սեպտեմբերի 10-ի N 45-Ն որոշմանը 
համապատասխան: Նշված իրավական 
ակտերում որպես պարտադիր դրույթ 
ներկայացված չէ իրավական ակտերի 
նախագծերի վերաբերյալ 
«Քվեարկություն» գործառույթի 
ակտիվացումը:  

Նախագծերի վերաբերյալ արված 
առաջարկություններն ու 
դիտողությունները հաստատվում և 
ներառվում են «Ամփոփաթերթ» 
հատվածում երկու աշխատանքային 
օրվա ընթացքում:   

/Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի 
վարչություն/ 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 



4.  

 

Ինչ է նախատեսվում կատարել բազմաբնակարան 
շենքերի կառավարման մարմինների նկատմամբ 
վստահության բարձրացման և գործունեության 
թափանցիկության ապահովման ուղղությամբ:  

Երևանի քաղաքապետարանը չի 
հանդիսանում նշված ոլորտի լիազոր 
մարմին: 
ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի 
օգոստոսի  20-ի N1160-Ա որոշմամբ, 
բազմաբնակարան շենքերի 
կառավարման բնագավառում առկա 
խնդիրների կանոնակարգման 
նպատակով ստեղծված է 
միջգերատեսչական աշխատանքային 
խումբ, որում ընդգրկված են նաև 
Երևանի քաղաքապետարանի 
ներկայացուցիչները: 
2020 թվականի հունվարի 24-ին 
ընդունված «Բազմաբնակարան շենքի 
կառավարման մասին» օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» օրենքը լրացվել է հետևյալ 
բովանդակությամբ 15.1-ին հոդվածով 

 
«Հոդված 15.1. Շինությունների 
սեփականատերերից գանձվող 
պարտադիր և այլ վճարների վճարման 
կարգը  
 
1. Սույն օրենքով սահմանված 
պարտադիր վճարները և այլ վճարները 
շինությունների սեփականատերերը 
կատարում են անկանխիկ եղանակով՝ 
յուրաքանչյուր բազմաբնակարան շենքի 
համար առանձին, բազմաբնակարան 
շենքի կառավարման մարմնի անվամբ 
այդ նպատակով բացված բանկային 
հաշվին փոխանցելու եղանակով: 
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով 
նախատեսված բանկային հաշվի 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 



վարման կարգը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը:»: 
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 17-ին ընդունվել է 
««Բազմաբնակարան շենքի 
կառավարման մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված պարտադիր վճարների և 
այլ վճարների կատարման նպատակով 
բացվող բանկային հաշվի վարման 
կարգը սահմանելու մասին»    N 2078-Ն 
որոշումը: 
Երևան քաղաքի բազմաբնակարան 
շենքերի 90%-ից ավելիի համար 
կառավարման մարմինների կողմից  
բացված են առանձին բանկային 
հաշիվներ:» 

 
/Կոմունալ տնտեսության վարչություն/ 

5.  

 

Կան արդյոք Երևանն իսկապես «Արևի քաղաք» 
անվանմանը համապատասխան այլընտրանքային 
էներգիայի աղբյուրների կիրառման և կանաչ 
տնտեսության գաղափարն իրացնելու ուղղությամբ 
ռազմավարական ծրագրեր: 

Ակտիվ գործունեություն է ծավալվում 
քաղաքային կայուն զարգացման, կլիմայի 
փոփոխությունների ազդեցության 
մեղմման ու  ադապտացման, 
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների 
կիրառման, էներգախնայողութան և 
էներգաարդյունավետության 
բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի և 
միջոցառումների իրականացման 
բնագավառում: Կարևորելով  
համայնքային ռազմավարական 
ծրագրերի առկայությունը՝  
քաղաքապետարանը տարբեր 
միջազգային կազմակերպությունների 
հետ համատեղ համագործակցության 
արդյունքում մշակել է Երևանի կայուն 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 



զարգացման ռազմավարական 
գործողությունների երկու ծրագիր, որոնց 
դրույթներին համահունչ իրականացվում 
են նպատակաուղղված միջոցառումներ: 
Ծրագրերը տեղադրված են Երևանի 
քաղաքապետարանի պաշտոնական 
էջում ստորև ներկայացված հղումներով 
(https://www.yerevan.am/am/yerevan-
green-city-action-plan/, 
https://www.yerevan.am/am/erewani-
kayown-energetik-zargats-man-
gortsoghowt-yownneri-tsragir/ ):  
  
/Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի 

վարչություն/ 

6.  

 
Ինչ ծրագրեր են նախատեսված էկոտուրիզմի 
զարգացման, հատկապես արևային սրճարանների 
ցանցի կառուցման ուղղությամբ:  

Երևան քաղաքում, քաղաքային 
զբոսաշրջության բոլոր 
տարատեսակները և ուղղությունները 
լավագույնս ներկայացված են, ինչ 
վերաբերում է էկուտուրիզմին, ապա 
Երևան քաղաքում էկոտուրերի և 
էկոերթուղիների նկատմամբ 
պահանջարկը մեծ չէ, սակայն 
ուշադրության կենտրոնում է 
կանաչապատ տարածքների ընդլայնման 
և վերականգնման ծրագրերը:  
Այնուամենայնիվ, Երևանի 
քաղաքապետարանը քաղաքային 
տնտեսության տարբեր ոլորտներում 
իրականանցում է արտանետումների 
կրճատմանը, աղբի վերամշակմանը և 
էներգառեսուրսների արդյունավետ 
օգտագործմանն ուղղված 
ծրագրեր, ինչպես նաև վերականգնվող 
էներգետիկայի կիրառմանն ուղղված 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 

https://www.yerevan.am/am/yerevan-green-city-action-plan/
https://www.yerevan.am/am/yerevan-green-city-action-plan/
https://www.yerevan.am/am/erewani-kayown-energetik-zargats-man-gortsoghowt-yownneri-tsragir/
https://www.yerevan.am/am/erewani-kayown-energetik-zargats-man-gortsoghowt-yownneri-tsragir/
https://www.yerevan.am/am/erewani-kayown-energetik-zargats-man-gortsoghowt-yownneri-tsragir/


համապատասխան միջոցառումներ 
քաղաքային տրանսպորտի, արտաքին 
լուսավորության, հանրային, ինչպես նաև 
բնակելի շենքերում, հանրային 
ծառայությունների մատուցման և այլ 
ոլորտներում: Երևան քաղաքում 
առհասարակ սրճարանների ցանցի 
կառուցմանն ուղղված ծրագրերը 
հիմնականում գտնվում են մասնավոր 
տիրույթում: 

/Մշակույթի և տուրիզմի վարչություն/ 

7.  

 

Նախագծերում չի նշվում էներգախնայողության նոր 
տեխնոլոգիաների ներդրման մասին:  
Առաջարկվում է ֆիննական Ֆարտո ֆիմայի կողմից 
առաջարկվող լուծումները էներգախնայող ջերմային 
համակարգերի, հատկապես հիբրիդ համակարգերի 
վերաբերյալ: Դրանք կարելի է օգտագործել  
դպրոցների ու մանկապարտեզների էներգախնայող 
ջերմաապահովման ժամանակ /համակարգն 
ապահովում է տաք ջրամատակարարում, ջեռուցում և 
հովացում/:  

Էներգախնայողության, 
էներգաարդյունավետության և 
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների 
կիրառմանն առնչվող ռազմավարական 
ծրագրերի մշակումից զատ՝ 
իրականացվում են նաև հստակ 
միջոցառումներ մանկապարտեզներում 
և հանրային շենքերում 
էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների 
ներդրման և կիրառման ուղղությամբ: 
Այդ միջոցառումների իրականացմանն 
ուղղված ծրագրերը ներառված են 
Երևանի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում: 

Ներկայացված առաջարկը կդիտարկվի, 
կուսումնասիրվի աշխատակազմի 
համապատասխան 
ստորաբաժանումների կողմից և, 
կընդունվի ի գիտություն:  

/Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի 
վարչություն/ 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 



8.  

 

Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայք 
էջում 2020թ. հունվարի 9-ին հրապարակված 
հայտարարությանը համապատասխան  2020թ. 
հունվարի 15-ին դիմել էի Երևանի քաղաքապետ 
պարոն Մարությանին՝ խնդրելով մեր 
կազմակերպությունն ընդգրկել Երևանի 
քաղաքապետին կից «Սոցիալական պաշտպանության 
խորհրդի» կազմում: Սակայն ցավոք, ոչ միայն մեր 
կազմակերպությունը չընդգրկվեց այդ խորհրդում՝ 
չնայած մեր շահառուների սոցիալական հարցերի 
լուծման ուղղությամբ 2018-2020 թվականների 
ընթացքում մեր համատեղ կառուցողական 
համագործակցությանը, այլև որևէ պատասխան 
չստացա դիմումիս վերաբերյալ: 

Հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի 
ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 
10-ի հ. 46-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ 
կետը՝ հասարակական հիմունքներով 
համայնքի բնակիչների և այլ շահագրգիռ 
անձանց նշանակումը Խորհրդի կազմում 
կատարվում է իրենց դիմումի համաձայն՝ 
հրապարակված հայտարարության 
հիման վրա, ըստ հայտերի 
ներկայացման հաջորդականության՝ 
մինչև սույն կարգով սահմանված 
անդամների առավելագույն քանակը 
լրանալը:  
Հայտարարությունը տեղադրվել է 2020 
թվականի հունվարի 9-ին, իսկ Մովսես 
Արիստակեսյանի դիմումը Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
քարտուղարության ընդհանուր բաժին 
մուտքագրվել է 16.01.2020թ-ին, երբ 
լրացված է եղել Խորհրդի կազմը: Ինչ 
վերաբերում է քաղաքացու դիմումին 
պատասխանելուն, ապա Երևանի 
քաղաքապետի 16.01.2020թ. 20/3773 
հանձնարարականի համաձայն դիմումն 
ընդունվել է ի գիտություն և դիմումի 
պատասխան չի պահանջվել, սակայն 
հեռախոսակապով կապ հաստատվել է 
դիմած անձանց հետ և գուցե կապի հետ 
կապված խնդրի պատճառով Մովսես 
Արիստակեսյանի հետ չի հաջողվել կապ 
հաստատել: 

 
/Երեխաների և սոցիալական 

պաշտպանության վարչություն/ 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 

9.  
 

Առաջարկվում է Երևանի 33-րդ թաղամասի 
վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում 

Թաղամասի վերակառուցման իրացման 
աշխատանքներն ընթացքի մեջ են մինչև 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

https://www.yerevan.am/am/staff/
https://www.yerevan.am/am/staff/


խնայողական ջեռուցման համակարգերի ներդրում: 2023թ.: Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ  
կառավարության որոշմամբ, իսկ 
19.05.2020թ. ՀՀ փոխվարչապետի կողմից 
ընդունվել է N.249-Ա որոշում «Երևան 
քաղաքի 33-րդ թաղամասի (Ֆիրդուսի) 
կառուցապատման ծրագրի 
իրականացման աշխատանքային խումբ 
ստեղծելու և դրա անհատական կազմը 
հաստատելու մասին»։ Թաղամասի 
վերակառուցման ծրագրին առնչվող 
առաջարկությունները պետք է 
ներկայացնել ՀՀ կառավարության կամ 
աշխատանքային խմբի դիտարկմանը:  
 

/ Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի քաղաքաշինության 

գործունեության հատուկ կարգավորման 
ծրագրերի բաժին/ 

կատարվել 

10.  

 

Ինչ միջոցներ են նախատեսվում ձեռնարկել Երևան 
քաղաքի մայթերին կառուցված ապօրինի կառույցների 
վերացման ուղղությամբ (այդ կապակցությամբ  մեր 
դիմումները նույնպես արժանանում են «ցրողական  
պատասխանների», օրինակ՝ Երևան քաղաքի 
Անդրանիկի փողոցի 110  շենքի դիմացի մայթի վրա 
կառուցված շինության վերաբերյալ): 

Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմը՝ Երևանի 
քաղաքապետին քաղաքաշինության և 
հողօգտագործման ոլորտներում օրենքով 
վերապահված լիազորությունների 
շրջանակներում, իրականացրել է և 
ներկայումս էլ իրականացնում է՝ ինչպես 
ինքնակամ կառույցների, այդպես էլ 
հողազավթման դեպքերի 
հայտնաբերման, դրանց կասեցման, 
կանխարգելման հետևանքների 
վերացման ուղղությամբ օրենքով 
սահմանված գործառույթներ: 

Նշեմ, որ Երևան քաղաքի վարչական 
տարածքում միայն 2021 թվականին 
քանդվել (ապամոնտաժվել են) թվով 266 
ինքնակամ կառույցներ, որոնց զգալի 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 



մասն ապամոնտաժվել է Երևան քաղաքի 
ավագանու 13.07.2021 թվականի հ.413-Ն 
որոշման ընդունումից հետո՝ Երևանի 
քաղաքապետի քանդման որոշումների 
պահանջների կատարման 
շրջանակներում և այդ աշխատանքները 
ներկայումս էլ շարունակվում են և կրում 
են պարբերական բնույթ: 

Ինչ վերաբերում է Երևան քաղաքի 
Անդրանիկի փողոցի հ.110 շենքի դիմաց 
գտնվող շինությանը, ապա դրա 
իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ 
որևէ տեղեկատվության 
աշխատակազմում առկա չէ: 

/Քաղաքաշինության և հողի 
վերահսկողության վարչություն/ 

11.  

 

Երևան քաղաքում խնդրահարույց է մնում 
հաշմանդամ վարորդների համար 
ավտոկայանատեղիներում անվճար տարածքներ 
ամրագրելու հրամայականը: Այդպիսիք պարզապես 
չկան: Այդ հանգամանքը հակասում է ՀՀ միջազգային 
պարտավորություններին՝ հաշմանդմաների 
նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության 
առումով: Ինչպիսի ծրագրեր կան այդ ուղղությամբ:  

Երևան քաղաքում կարմիր գծերով 
հատվածներում կա հաշմանդամների 
համար նախատեսված թվով 101 
կայանատեղ։ 
 

/Տրանսպորտի վարչություն/ 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 

12.  

 

Նախատեսվում են շարունակել տարեցների 
սոցիալական սպասարկման, աջակցությանն ուղղված 
ծրագրերի իրագործումը՝ ինչպես տնային 
պայմաններում, այնպես էլ պետության ամբողջական 
խնամքի ներքո՝ տուն-ինտերնատների միջոցով, նաև 
պետություն-ՀԿ-համայնք համագործակցությամբ 
կազմակերպված ցերեկային խնամքի կենտրոններում: 
Այդ ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվում են 
արդյոք պալեատիվ օգնություն հայցող միայնակ, 

Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի երեխաների և 
սոցիալական պաշտպանության 
վարչության նախաձեռնությամբ 
մշակվում է «Երևան քաղաքի տեղական 
սոցիալական ծրագրերի մշակման, 
ընդունման և իրականացման կարգը 
սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի 
ավագանու որոշման նախագիծը: 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 

https://phones.yerevan.am/allphones/207/
https://phones.yerevan.am/allphones/207/


անժառանգ հաշմանդամ ծերերին այդ 
ծառայությունների մեջ ընդգրկելու, նրանց նկատմամբ 
շուրջօրյա խնամք ապահովելու ուղղությամբ (դիցուք 
մեր կազմակերպության 2 շահառուներ ունեն այդ 
կարծիքը, սակայն չենք կարողանում լուծել նրանց 
շուրջօրյա խնամքի խնդիրը, թեև սկսած 2020թ. Երևան 
քաղաքում իրականացվում էր պալեատիվ (ամոքիչ) 
բուժօգնության փորձարարական ծրագիրը): 

Պալեատիվ խնամքի հետ կապված 
ծառայություններ իրականացնելու 
շրջանակներում համագործակցության 
ծրագիր այս պահին չի իրականացվում: 
Նմանատիպ ծառայությունների հետ 
կապված կարող է նախատեսվել 
պիլոտային ծրագրի իրականացում՝ 
պատվիրակման, 
համաֆինանսավորման, 
սուբսիդավորման ձևով: Եթե 
կազմակերպությունն ունի նմանատիպ 
ծրագիր կարող է ներկայացնել 
դիտարկենք՝ հետագայում նմանատիպ 
ծրագրի մրցույթում դիտարկելու համար: 

Կայացել է հեռախոսազրույց 
«Տնտեսական իրավունքի կենտրոն» 
հասարակական կազմակերպության 
տնօրեն՝  պարոն Արիստակեսյանի հետ, 
ով ներկա պահին գտնվում է 
ստացիոնար բուժման մեջ, հեռախոսով  
պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 
ապաքինվելուց հետո որոշակի 
խնդիրներ քննարկել շահառուների հետ 
և աջակցել Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի առողջապահության 
վարչության լիազորությունների 
շրջանակներում: 
 

/Առողջապահության, Երեխաների և 
սոցիալական պաշտպանության 

վարչություն/ 
13.  Արտավազդ Խաչատրյան  

(02.11.2021թ. առաջարկն 
ուղարկվել է 

Առաջարկվում է Երևանի 2022 թվականի զարգացման 
ծրագրում ընդգրկել նոր տրոլեյբուսների ձեռքբերումը՝ 
առնվազն 15 միավոր:  

Երևան քաղաքի հանրային 
տրանսպորտի բարեփոխումների 
գործընթացի շրջանակներում 
իրականացվող աշխատանքների 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 



zargacum@yerevan.am էլ. 
հասցեին)  

ընդհանուր համատեքստում մշտապես 
կարևորվել է տրոլեյբուսների դերը՝ 
որպես մեծ տեղատարողության և 
էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային 
միջոց (հետագայում դիտարկելով նաև 
մայրաքաղաքում շարժման ընթացքում 
լիցքավորվող տրոլեյբուսների և 
էլեկտրաավտոբուսների կիրառման 
հնարավորությունը): Այդ առումով, նոր 
տրոլեյբուսներ (30 հատ) ձեռք բերելու 
նպատակով բյուջետային 
ֆինանսավորման հայտ է ներկայացվել՝ 
Երևան համայնքի 2022 թվականի 
բյուջեի նախագծում ներառելու համար: 
Բյուջետային քննարկումների 
արդյունքում, ֆինանսական միջոցների 
սղության պատճառով, Երևան 
համայնքի 2022 թվականի բյուջեում 
հարցը չի ներառվել: Միաժամանակ 
որոշվել է հարցին անդրադառնալ 
հաջորդ տարի, ինչպես նաև քննարկել 
այլ ֆինանսական աղբյուրներից 
տրոլեյբուսների ձեռքբերման 
հնարավորությունը:  

/ Տրանսպորտի վարչություն/ 

14.  

 

Առաջարկվում է Երևանի 2022 թվականի զարգացման 
ծրագրում ընդգրկել №24 տրոլեյբուսային երթուղու 
վերականգնումը՝ նոր շարժակազմի խմբաքանակի 
ժամանելուց հետո: 

Տրոլեյբուսային երթուղիների 
վերագործարկման (տվյալ պարագայում 
հ.24 երթուղու) կամ նոր երթուղիների 
կազմակերպման հարցերին հնարավոր 
կլինի անդրադառնալ՝ տրոլեյբուսների 
նոր խմբաքանակի ձեռքբերման 
դեպքում: 

/ Տրանսպորտի վարչություն/ 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 

mailto:zargacum@yerevan.am


15.  

Դիանա Նազարյան  
 
(05.11.2021թ. առաջարկն 
ուղարկվել է 
zargacum@yerevan.am էլ. 
հասցեին) 
 

Փաստաթղթում թվարկված Հիմնախնդիրների 
հետևյալ կետերում առաջարկվում է առաջնային 
դարձնել մանկասայլակների և անվասայլակների 
համար անհրաժեշտ քանակությամբ և 
պատշաճ որակի թեքահարթակների կառուցումը՝ 

2. Երևան քաղաքի փողոցների բարեկարգում, 
հիմնանորոգում 

4.Մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում 
8.Նոր հանգստի գոտիների ստեղծում 
9.Բակերի և այգիների բարեկարգում 
10.Գործող զբոսայգիների բարեկարգում և տարածքի 
ընդարձակում 
11.Շենքերի ճակատային մասերի մաքրում, լվացում, 
ներկում 

Նախագծման և շինարարական 
աշխատանքների ընթացքում 
բարձրացված հարցն իրականացվում է և 
այսուհետ ևս կիրականացվի:  

/Շինարարության և բարեկարգման 
վարչություն/ 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 

16.  

 

www.yerevan.am կայքում տեղադրված 2019-2023 
հնգամյա ծրագրում գրված է՝ «Թեքահարթակի 
կառուցման անհրաժեշտությունը որպես պարտադիր 
պայման նշվում է բազմաբնակարան, 
բազմաֆունկցիոնալ և հասարակական տիպի շենքերի 
նախագծային աշխատանքների համար տրվող 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքներում, իսկ օբյեկտների շինարարական 
աշխատանքների ավարտից հետո, հանձնաժողովի 
կողմից կազմված հանձնման-ընդունման, 
հետագայում նաև փաստագրման ակտերը 
հաստատվում են միայն թեքահարթակների 
առկայության դեպքում»: 
Առաջարկվում է  հավելյալ ուշադրություն դարձնել ոչ 
միայն վերջնական կառույցի, այլ նաև շինարարական 
աշխատանքների ընթացքում թեքահարթակների 
առկայության պահանջին։ 

Քաղաքաշինական փաստաթղթեր 
տրամադրելիս Երևանի 
քաղաքապետարանի կողմից 
կառուցապատողներից պահանջվում է 
ապահովել հաշմանդամների և ԲՍԽ-երի 
կենսագործունեության ապահովմանն 
ուղղված միջոցառումներ՝ նախագծումը 
(սարքավորման և կահավորման 
ընտրությունը) կատարելով ՀՀՇՆ IV-
11.07.01-2006 (ՄՍՆ 3.02-05-2003) 
«Շենքերի և շինությունների 
մատչելիությունը բնակչության 
սակավաշարժ խմբերի համար» 
շինարարական նորմատիվ 
փաստաթղթերի պահանջների 
համապատասխան, որն ամրագրվում է 
նաև տրամադրված նախագծման 
թույլտվություների 18-րդ կետում որպես 
պարտադիր պայման։ 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 

mailto:zargacum@yerevan.am
http://yerevan.am/


Ինչ վերաբերվում է շինարարական 
աշխատանքների իրականացման 
ժամանակ հաշմանդամների և ԲՍԽ-երի 
կենսագործունեության ապահովմանը, 
ապա տեղեկացվում է, որ տրամադրվող 
քաղաքաշինական փաստաթղթերում 
/մասնավորապես աշխատանքային 
նախագծերում/ համաձայն ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր 
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի 
նախագահի 11.09.2017թ. «Բնակելի, 
հասարակական, արտադրական 
շենքերի և շինությունների նախագծային 
փաստաթղթերի կազմը և 
բովանդակությունը սահմանող 
կանոնները և ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարի 29.11.2006թ. հ.273-Ն 
հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» հ.128-Ն հրամանով 
հաստատված դրույթների պարտադիր է 
շինարարական աշխատանքների 
կազմակերպման նախագիծը, որը 
իրականացվում է ՀՀ կառավարության 
12.04.2001թ. հ.286 որոշմամբ 
հաստատված կարգի 44-րդ կետի «ԺԲ» 
ենթակետի և 44.1 կետի պահանջների, 
ինչպես նաև՝ Երևան քաղաքի 
ավագանու 16.03.2012թ. հ.405-Ն 
որոշմամբ սահմանված լրացուցիչ 
պայմանների շրջանակներում։ 
Շինարարական աշխատանքների 
կազմակերպման ժամանակ՝ 
անհրաժեշտության պարագայում, 
շինարարական հրապարակում 
իրականացվում է նաև հաշմանդամների 
և ԲՍԽ-երի կենսագործունեության 



ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ։ 
 

/Ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության վարչություն/ 

17.  

Հայկ Բալանյան  
 
(05.11.2021թ. առաջարկն 
ուղարկվել է 
zargacum@yerevan.am էլ. 
հասցեին) 

 

Ծրագրում որպես հիմնախնդիր նշված է Դավթաշեն 1-
ին և 2-րդ թաղամասերի Մելքումովի սեփական 
սեկտորի վերին հատվածի նոր ջրահեռացման 
համակարգի ստեղծման և 1-ին և 2-րդ թաղամասերի 
գրունտային ճանապարհների ասֆալտապատման 
անհրաժեշտությունը: Սակայն այդ խնդիրների 
լուծման համար որևէ գումար հատկացված չէ:  

Առաջարկվում է 2022թ. բյուջեով հատկացնել 
ֆինանսավորում տարածքի ջրահեռացման և 
ճանապարհային ցանցի համար՝ միասնական և 
ամբողջական հատակագծով, որտեղ կնշվեն տարածքի 
կանգառները, կոմունիկացիոն գծերը, 
ճանապարհները, նաև եռաչափ կտրվածքով 
օբյեկտների բարձրությունները, դպրոցները, 
մանկապարտեզները, հանգստի գոտիները: 

Կից ներկայացվում է Դավթաշեն 1 սեփական սեկտորի 
բնակիչների ստորագրություններ թվով 37: 

2017 թվականի հունվարի 1-ից 
մեկնարկել է ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգերի 
ծառայությունների մատուցման 
Վարձակալության պայմանագիր, որի 
կողմերն են հանդիսանում Ջրային 
կոմիտեն՝ որպես Վարձատու և «Վեոլիա 
Ջուր» ՓԲԸ-ն՝ որպես Վարձակալ: 
Երևանի քաղաքապետարանի 2022թ. 
ծրագրերով Դավթաշեն 1-ին և 2-րդ 
թաղամասերի Մելքումովի սեփական 
սեկտորի վերին հատվածի նոր 
ջրամատակարարման/ջրահեռացման  
համակարգերի կառուցման 
աշխատանքներ նախատեսված չեն: 
Թաղամասի բնակիչները պետք է դիմեն  
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ՝ ստանան 
միասնական տեխնիկական պայման, 
որի հիման վրա կազմվի 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթեր և սեփականատերերի 
միջոցների հաշվին կառուցել մեկ 
ընդհանուր ջրագիծ/կոյուղագիծ՝ 
բացառելով ճանապարհի բազմակի 
հատումները: 
 

/Կոմունալ տնտեսության վարչություն/ 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 

18.  
 

Ավագանու 2022թ զարգացման նախագծով 
նախատեսված է տրամադրել նոր թաղամասերի 
նախագծման թույլտվություններ և իրականացվելու են 

Առաջադրանքը (Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն 

Նախագծում 
փոփոխություն չի 

կատարվել 

mailto:zargacum@yerevan.am


կառուցապատման աշխատանքներ:  

Նոր թաղամասերի նախագծման թույլտվություններ 
տրամադրելիս արդյոք քաղաքապետարանը ջրի, 
ջրահեռացման, հոսանքի, գազի, դպրոց-
մանկապարտեզների առկայությունը ի սկզբանե 
նախատեսում է, թե ոչ: 

Եթե դա նախատեսվում է նոր թաղամասերի 
պարագայում, ապա հին թաղամասերի դեպքում նույն 
մոտեցումը երբ կգործի:  

որոշման N 5 հավելվածի (այսուհետ՝ N 5 
հավելված) N 1-2 ձև) ներառում է տվյալ 
կառուցապատմանն առնչվող` 
անհրաժեշտ ելակետային տվյալներն ու 
օբյեկտի ինժեներական 
ենթակառուցվածքների 
(ջրամատակարարում, ջրահեռացում, 
էլեկտրամատակարարում և այլն) 
նախագծման տեխնիկական 
պայմանները, որոնք են՝ ինժեներական 
ենթակառուցվածքի համակարգերին 
միանալու նախագծման պայմաններ, 
որոնք տրվում են մատակարար 
կազմակերպությունների կողմից 
իրավասու մարմնին` վերջինիս 
հարցման հիման վրա:  

Ինչ վերաբերում է արդեն կառուցված 
շենքերին՝ այդ դեպքում հարցը չի կարող 
քննարկվել, քանի որ դրանք արդեն ունեն 
իրենց սնուցման համակարգը:  

/ Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի քաղաքաշինության 

գործունեության հատուկ կարգավորման 
ծրագրերի բաժին/ 

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Հ/Հ 
Առաջարկության, 

առարկության հեղինակ 
 

Առաջարկության, առարկության 
կամ հարցադրման 
բովանդակություն 

Պարզաբանում/ 
եզրակացություն Կատարված փոփոխություններ 

1 2 3 4 5 
1.  

Գայանե Վարդանյան 
(«Իմ քայլը» 
խմբակցության անդամ 
10.12.2021թ. հ. 21/158353 
գրություն) 

Երևան քաղաքի աղբի 
տեսակավարում ծրագրում ներառել 
հանրային իրազեկման լայնածավալ 
միջոցառումներ: 

Առաջարկն ընդունվել է:  
 
(Աշխատակազմի 
բնապահպանության 
վարչություն, 
14.12.2021թ. հ.17/158353 
գրություն) 

Երևանի քաղաքի զարգացման 2022թ. 
նախատեսվող ծրագրերի 10-րդ կետի 
«Անմիջական նպատակ» հատվածը 
վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ՝ 
«Վերամշակման ենթակա աղբը տարանջատել 
ընդհանուր աղբից, վերամշակման միջոցով 
նվազեցնելով աղբի ծավալը և նպաստելով 
շրջակա միջավայրի պահպանությանը 
աղտոտումից: Իրականացնել աղբի 
տեսակավորման վերաբերյալ իրազեկման 
միջոցառումներ»:  

2.  Ծրագրում ներառել Նոր Նորքի 5-րդ 
և 7-րդ զանգվածների միջանկյալ 
հատվածում գտնվող անտառ-
պուրակի վերականգնման 
աշխատանքները, նախատեսել 
առնվազն վերականգնման 
նախագծի կազմումը 2022թ-ին: 

Առաջարկը չի ընդունվել:  
 
(Աշխատակազմի 
բնապահպանության 
վարչություն, 
14.12.2021թ. հ.17/158353 
գրություն) 
 
Երևանի քաղաքապետարանի 
«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ը Երևան 
քաղաքի Նոր Նորք վարչական 
շրջանի 5-րդ և 7-րդ 
զանգվածների միջանկյալ 
հատվածում այս տարի տնկվել է 
շուրջ 100 ծառ, կազմվել է 
կանաչապատման նախագիծ և 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել: 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

2022 թվականին նախատեսվում 
է տարածքում ներ ոռոգման 
ցանցի անցկացում: 

3.  Նախատեսել Մալաթիա-Սեբաստիա 
համայնքի Սիրո և հավատի 
զբոսայգու մնացյալ` 1/4 հատվածի 
բարեկարգման աշխատանքներ։ 

Առաջարկը չի ընդունվել:  
 
(Աշխատակազմի 
բնապահպանության 
վարչություն, 
14.12.2021թ. հ.17/158353 
գրություն) 
 
Սիրո և հավատի զբոսայգու ¼ 
հատվածը հանդիսանում է 
մասնավոր սեփականություն, 
ուստի Երևանի 
քաղաքապետարանն այդ 
հատվածում բարեկարգման 
աշխատանքներ չի կարող 
իրականացնել: 

 

4.  

Գայանե Վարդանյան 
(«Իմ քայլը» 
խմբակցության անդամ 
10.12.2021թ. հ. 21/158353 
գրություն) 

Կոմունալ տնտեսություն կամ մեկ այլ 
համապատասխան բաժնում 
ներառել Շրջակա միջավայրը 
մաքուր պահելու վերաբերյալ 
կրթադաստիարակչական 
միջոցառումների ծրագրի 
իրականացում: 

Առաջարկն ընդունվել է:  
 
Աշխատակազմի 
հանրակրթության վարչություն, 
16.12.2021թ. հ. 12/158353 
 
Երևանի զարգացման 2022 
թվականի ծրագրի 
Հանրակրթության բաժնի 
«2022թ. նախատեսվող 
ծրագրեր»-ի 6-րդ կետում 
նմանօրինակ ծրագիր 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել:  



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

ներառված է:  
5.  Կոմունալ բաժնում նախատեսել 

փոքր ծավալի աղբամանների գնում 
և տեղադրում հատկապես 
մարդաշատ հատվածներում, 
կանգառների մոտակայքում: 

Առաջարկն ընդունվել է:  
 
Աշխատակազմի արտաքին 
ձևավորման և գովազդի 
վարչություն, 
15.12.2021թ. հ.52/158353 
 
Նախատեսվում է հայտարարել 
աղբամանների ձեռքբերման և 
տեղադրման բաց մրցույթ: 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել:  

6.  Հանրակրթության բաժնում 
նախատեսել միջոցառումներ, որոնք 
բխում են Հանրակրթության 
վարչության և Երևանի վարչական 
շրջանների համապատասխան 
բաժինների ֆունկցիոնալ 
գնահատման արդյունքներից։ 

Առաջարկներն ընդունվել են: 
 
Աշխատակազմի 
հանրակրթության վարչություն, 
16.12.2021թ. հ. 12/158353 

Երևանի քաղաքի զարգացման 2022թ. ծրագում 
Հանրակրթության բաժնի, նախադպրոցական 
ոլորտի «Անմիջական նպատակ» հատվածի 3-
րդ կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ՝ 
«Նախադպրոցական կրթության ոլորտում 
ընդգրկված անձնակազմերի մասնագիտական 
գիտելիքների, աշխատանքային 
ունակությունների, հմտությունների 
կատարելագործում վերապատրաստման և 
փորձի փոխանակման  դասընթացների միջոցով, 
ինչպես նաև ծնողավարության դասընթացներ և 
ծնողների իրազեկման միջոցառումներ, և 
վարչական օղակների աշխատակիցների 
արդյունավետ կառավարման համակարգերի 
ներդնում»: 

7.  

Գայանե Վարդանյան 
(«Իմ քայլը» 
խմբակցության անդամ 
10.12.2021թ. հ. 21/158353 
գրություն) 

Հանրակրթության բաժնում 
նախատեսել մանկապարտեզների 
անձնակազմի հետ աշխատանք՝ 
ծնողավարման դասընթացներ, 
ծնողների իրազեկման 
միջոցառումներ իրականացնելու 
նպատակով: 

8.  Հանրակրթության 
Նախադպրոցական կրթության 
բաժնում նախատեսել 
անձնակազմերի փորձի 
փոխանակման պարբերական 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

միջոցառումներ տարբեր 
թեմաներով։ 

9.  Բնապահպանության վարչության 
հետ համատեղ մշակել 
մանկապարտեզների հարակից 
կանաչ գոտիների վերականգնման, 
փոքր այգիների հիմնման ծրագրեր: 

Առաջարկը չի ընդունվել:  
 
(Աշխատակազմի 
բնապահպանության 
վարչություն, 
14.12.2021թ. հ.17/158353 
գրություն) 
 
Երևանի քաղաքապետարանի 
«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի կողմից 
մանկապարտեզների հարակից 
կանաչ գոտիներում 
պարբերաբար իրականացվում 
են խնամքի աշխատանքներ՝ 
չոր ծառերի հեռացում, ծառերի 
էտում, ոռոգման ցանցի 
վերականգնում և նորոգում: 
Մանկապարտեզներում փոքր 
այգիներ չեն նախատեսվու, 
քանի որ մանկապատեզներն 
ունեն հարակից կանաչ 
տարածքներ՝ որն ունի իր 
ֆունկցիոնալ նշանակությունը և 
խնամքի հետ կապված 
աշխատանքներն 
իրականացվում են 
բնապահպանության 
վարչության և «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի 
կողմից: 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել: 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

10.  

Գայանե Վարդանյան 
(«Իմ քայլը» 
խմբակցության անդամ 
10.12.2021թ. հ. 21/158353 
գրություն) 

Նախատեսել ծրագիր Երևանի 
էլեկտրոնային կառավարման 
ԷԼՓԱՍ համակարգից համայնքների 
էլեկտրոնային կառավարման 
միասնական հարթակին  անցում 
իրականացնելու` ապահովելու արագ 
փաստաթղթաշրջանառություն և 
պատշաճ ծառայություններ 
շահագրգիռ տարբեր կողմերին: 

Առաջարկը չի ընդունվել:  
 
«Երևան քաղաքի կառավարման 
տեխնոլոգիաների կենտրոն», 
14.12.2021թ. հ. 14/158353  
 
ԷԼՓԱՍ համակարգից 
համայնքներում գործող 
միասնական հարթակին անցում 
կատարելը համարում ենք ոչ 
նպատակահարմար, քանի որ 
Երևանի քաղաքապետարանում 
2006 թվականից մշակված և 
շարունակաբար զարգացող 
ԷԼՓԱՍ համակարգը գործում է 
Երևանի կարիքներին և 
պահանջներին 
համապատասխան:Այն 
ինտեգրված է ՀՀ 
կառավարությունում գործող 
ՄԱԼԲՐԻ համակարգի հետ: 
Անհրաժեշտության դեպքում 
այն կարող է ինտեգրվել փոքր 
համայնքներում գործող 
էլեկտրոնային կառավարման 
միասնական հարթակին: 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել: 

11.  Նախատեսել և իրականացնել 
փողոցների հասցեների միասնական 
ցուցանակների տեղադրման 
ծրագիր:  

Առաջարկն ընդունվել է: 
 
Աշխատակազմի արտաքին 
ձևավորման և գովազդի 
վարչություն, 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել:  



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

15.12.2021թ. հ.52/158353 
 
Միասնական ցուցանակների 
օրինակելի ձևի որոշման հարցը 
ներկայումս գտնվում է 
քննարկման փուլում: 

12.  

Գայանե Վարդանյան 
(«Իմ քայլը» 
խմբակցության անդամ 
10.12.2021թ. հ. 21/158353 
գրություն) 

Երևանի մետրոպոլիտենի հետ 
համատեղ մշակել ուղևորների 
կրթության, մետրոյից և 
առհասարակ տրանսպորտային 
միջոցներից օգտվելու կանոնների 
իրազեկման միջոցառումներ:    

Առաջարկը չի ընդունվել: 
 
Աշխատակազմի  տրանսպորտի 
վարչություն 
14.12.2021թ. հ. 14/158353 
գրություն 
 
Հարցը քննարկվել է «Կարեն 
Դեմիրճյանի անվան Երևանի 
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ում: 
Ընկերության կողմից 
ներկայացված 
տեղեկատվության համաձայն 
մետրոպոլիտենի տարածում 
մասնավորապես, 
կայարանների 
հայտարարությունների 
տախտակների վրա և 
գնացքների վագոններում 
փակցված են մետրոպոլիտենից 
օգտվելու կանոննները: 
Միևնույն ժամանակ, 
գնացքների ժամանման հետ 
շարժասանդուղքի 
հերթապահներն իրազեկում են 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել: 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

ուղևորներին՝ 
շարժասանդուղքից օգտվելու 
կանոնների մասին: Հարկ եմ 
համարում նշել նաև, որ 
նմանատիպ իրազեկման 
միջոցառումներ են 
իրականացվում 
մայրաքաղաքին նվիրված նոր 
ավտոբուսների ներդրման 
աշխատանքների 
շրջանակներում: 

13.  

Գայանե Վարդանյան 
(«Իմ քայլը» 
խմբակցության անդամ 
10.12.2021թ. հ. 21/158353 
գրություն) 

Ծրագրի որոշ հատվածներում, 
օրինակ Արաբկիր վարչական 
շրջանին վերաբերող մասում, 
Հիմնախնդիրները ներկայացված են 
որպես կատարվելիք 
գործողություններ։  
Անհրաժեշտ է ողջ ծրագրի 
հիմնախնդիրներ բաժինների 
շարադրման մոտեցումը 
նույնականացնել: 

Առաջարկն ընդունվել է: Արաբկիր վարչական շրջանի հիմնախնդիրները 
ձևակերպվել են հետևյալ կերպ՝ 

Վարչական շրջանի հիմնախնդիրներ՝ 
1. Բակային տարածքների ամբողջական 

բարեկարգման, եզրաքարերի 
վերանորոգման, թեքահարթակների 
կառուցման անհրաժեշտություն, 

2. Կանաչ տարածքների և ոռոգման ցանցի 
ընդլայնման անհրաժեշտություն, 

3. Անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու համար 
ստորգետնյա և վերգետնյա անցումների 
ընթացիկ նորոգման և կառուցման 
անհրաժեշտություն, 

4. Կրթօջախների, մարզական և մշակութային 
օջախների շենքային և գույքային 
պայմանների վատթար վիճակ, 

5. Հեղեղատարերի   և կոյուղատար 
խողովակների վերանորոգման և նորերի 
կառուցման, բ/բ շենքերի կոյուղագծերի և 
ջրագծերի ներքին ցանցերի նորոգման 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

անհրաժեշտություն, 
6. Տրանսպորտային նոր հանգույցների 

ստեղծման անհրաժեշտություն, 
7. Վերելակային տնտեսության  

ուսումնասիրություն  և   հիմնանորոգման 
անհրաժեշտություն, 

8. Կանաչապատ տարածքների ավելացման և 
նոր պուրակների, ջրավազանների և  
կանաչապատ բակերի ստեղծման, ոռոգման 
ցանցի ընդլայնման անհրաժեշտություն, 

9. Վարչական շրջանի հին բնակֆոնդի՝ շենքերի 
կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի, 
մասնավորապես շենքերի պատշգամբները 
պահող կոնստրուկցիաների ոչ բավարար 
վիճակ, 

10. Ավտոմոբիլային  ճանապարհային  ցանցի  
թեթևացում,  նոր  ճանապարհների   և   
շրջանցող   խճուղիների   նախատեսում, 

11. Գոյություն   ունեցող   ավտոտնակների  
կենտրոնացում   նոր  ստորգետնյա  և   
վերգետնյա  ավտոկայանատեղիների և 
անթույլատրելի տեղերում գտնվողների 
ապամոնտաժում, 

12. «Երևանի հ. 31 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 
ոռոգման ցանցի կարգավորման 
անհրաժեշտություն:    

14.  Գրիգոր Երիցյան  
(«Իմ քայլը» 
խմբակցության անդամ 
10.12.2021թ. հ. 21/158346 
գրություն) 

«Երևանի զարգացման 2022 
թվականի ծրագրում» առանձին 
շարադրել Երիտասարդության 
հարցեր բաժինը: 

Առաջարկը չի ընդունվել:  
 
Աշխատակազմի սպորտի և 
երիտասարդության հարցերի 
բաժին, 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել: 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

14.12.2021թ. 46/158346 
գրություն 
 
«Երևանի զարգացման 2022 
թվականի ծրագրում» 
«Երիտասարդության հարցերի» 
բաժինը՝ որպես առանձին 
բաժին շարադրելը հնարավոր 
կլինի Երևան քաղաքի 
ավագանու «Երևան քաղաքի 
ավագանու 2018 թվականի 
հոկտեմբերի 29-ի N10-Ա 
որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու 
մասին» որոշման նախագծի 
հաստատվելուց հետո: 

15.  Միքայել Մանրիկյան 
(«Բարգավաճ 
Հայաստան» 
խմբակցության 
ղեկավար. 08.12.2021թ. 
հ. 21/157343 գրություն) 

Շահումյան հրապարակում կառուցել 
ստորգետնյա փարքինգ, որի 
կառուցման ֆինանսավորման, 
ինչպես նաև հետագայում տարածքի 
տրամադրման աշխատանքներում 
ներգրավել հարակից 
տարածքներում գործող մասնավոր 
սեկտորների: 

Առաջարկը չի ընդունվել:  
 
«Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ» 
(ՀՈԱԿ) 
10.12.2021թ. հ. 02/38-157343 
գրություն 
 
2022 թվականի ծրագրով 
նախատեսված չէ Շահումյան 
հրապարակում ստորգետնյա 
փարքինգի կառուցում: 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել: 

16.  Աշխատակազմի 
արտաքին կապերի 

ՀՀ Երևանի քաղաքապետարանի և 
ՌԴ Սանկտ Պետերբուրգի 

Առաջարկն ընդունվել է: Ավելացվել է Երևանի 2022 թվականի  
զարգացման ծրագրի «Միջազգային 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 
վարչություն 
07.12.2021թ. հ. 21/156614 
գրություն 
 

կառավարության միջև 
առևտրատնտեսական, 
գիտատեխնիկական և մշակութային 
ոլորտներում 2021-2025թթ. 
համագործակցության զարգացման 
միջոցառումների ծրագրով 
(Ճանապարհային քարտեզ) 
նախատեսված կետերը ներառել 
Երևան քաղաքի 2022 թվականի 
զարգացման ծրագրում: 

համագործակցություն» բաժնի 2022թ. 
նախատեսվող ծրագրերի 2-րդ կետի 
«Անմիջական նպատակ» ենթակետում հետևյալ 
բովանդակությամբ՝  
«10. Իրականացնել ՀՀ Երևանի 
քաղաքապետարանի և ՌԴ Սանկտ 
Պետերբուրգի կառավարության միջև 
առևտրատնտեսական, գիտատեխնիկական և 
մշակութային ոլորտներում 2021-2025թթ. 
համագործակցության զարգացման 
միջոցառումների ծրագրով  սահմանված կետերը՝ 
աշխատակազմի համապատասխան 
ստորաբաժանումների հետ 
համագործակցությամբ (կոմունալ տնտեսություն, 
արտաքին ձևավորման և գովազդ, «Երևան 
քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների 
կենտրոն» ՓԲԸ, զարգացման և ներդրումային 
ծրագրեր, երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանություն, առողջապահություն, 
տրանսպորտ, հանրակրթություն, մշակույթ և 
տուրիզմ)»: 

 

 

  

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                                 ՀԱՅԿ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Հ/Հ 
Առաջարկության, 

առարկության հեղինակ 
 

Առաջարկության, առարկության 
կամ հարցադրման 
բովանդակություն 

Պարզաբանում/ 
եզրակացություն Կատարված փոփոխություններ 

1 2 3 4 5 
1.  

Գայանե Վարդանյան 
(«Իմ քայլը» 
խմբակցության անդամ 
10.12.2021թ. հ. 21/158353 
գրություն) 

Երևան քաղաքի աղբի 
տեսակավարում ծրագրում ներառել 
հանրային իրազեկման լայնածավալ 
միջոցառումներ: 

Առաջարկն ընդունվել է:  
 
(Աշխատակազմի 
բնապահպանության 
վարչություն, 
14.12.2021թ. հ.17/158353 
գրություն) 

Երևանի քաղաքի զարգացման 2022թ. 
նախատեսվող ծրագրերի 10-րդ կետի 
«Անմիջական նպատակ» հատվածը 
վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ՝ 
«Վերամշակման ենթակա աղբը տարանջատել 
ընդհանուր աղբից, վերամշակման միջոցով 
նվազեցնելով աղբի ծավալը և նպաստելով 
շրջակա միջավայրի պահպանությանը 
աղտոտումից: Իրականացնել աղբի 
տեսակավորման վերաբերյալ իրազեկման 
միջոցառումներ»:  

2.  Կոմունալ տնտեսություն կամ մեկ այլ 
համապատասխան բաժնում 
ներառել Շրջակա միջավայրը 
մաքուր պահելու վերաբերյալ 
կրթադաստիարակչական 
միջոցառումների ծրագրի 
իրականացում: 

Առաջարկն ընդունվել է: 
 
Աշխատակազմի 
հանրակրթության վարչություն, 
16.12.2021թ. հ. 12/158353 
 
Երևանի զարգացման 2022 
թվականի ծրագրի 
Հանրակրթության բաժնի 
«2022թ. նախատեսվող 
ծրագրեր»-ի 6-րդ կետում 
նմանօրինակ ծրագիր 
ներառված է:  

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել:  

3.  Կոմունալ բաժնում նախատեսել 
փոքր ծավալի աղբամանների գնում 
և տեղադրում հատկապես 

Առաջարկն ընդունվել է:  
 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել:  



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

մարդաշատ հատվածներում, 
կանգառների մոտակայքում: 

Աշխատակազմի արտաքին 
ձևավորման և գովազդի 
վարչություն, 
15.12.2021թ. հ.52/158353 
 
Նախատեսվում է հայտարարել 
աղբամանների ձեռքբերման և 
տեղադրման բաց մրցույթ: 

4.  Հանրակրթության բաժնում 
նախատեսել միջոցառումներ, որոնք 
բխում են Հանրակրթության 
վարչության և Երևանի վարչական 
շրջանների համապատասխան 
բաժինների ֆունկցիոնալ 
գնահատման արդյունքներից։ 

Առաջարկներն ընդունվել են: 
 
Աշխատակազմի 
հանրակրթության վարչություն, 
16.12.2021թ. հ. 12/158353 

Երևանի քաղաքի զարգացման 2022թ. ծրագում 
Հանրակրթության բաժնի, նախադպրոցական 
ոլորտի «Անմիջական նպատակ» հատվածի 3-
րդ կետը վերաձևակերպվել է հետևյալ կերպ՝ 
«Նախադպրոցական կրթության ոլորտում 
ընդգրկված անձնակազմերի մասնագիտական 
գիտելիքների, աշխատանքային 
ունակությունների, հմտությունների 
կատարելագործում վերապատրաստման և 
փորձի փոխանակման  դասընթացների միջոցով, 
ինչպես նաև ծնողավարության դասընթացներ և 
ծնողների իրազեկման միջոցառումներ, և 
վարչական օղակների աշխատակիցների 
արդյունավետ կառավարման համակարգերի 
ներդնում»: 

5.  

Գայանե Վարդանյան 
(«Իմ քայլը» 
խմբակցության անդամ 
10.12.2021թ. հ. 21/158353 
գրություն) 

Հանրակրթության բաժնում 
նախատեսել մանկապարտեզների 
անձնակազմի հետ աշխատանք՝ 
ծնողավարման դասընթացներ, 
ծնողների իրազեկման 
միջոցառումներ իրականացնելու 
նպատակով: 

6.  Հանրակրթության 
Նախադպրոցական կրթության 
բաժնում նախատեսել 
անձնակազմերի փորձի 
փոխանակման պարբերական 
միջոցառումներ տարբեր 
թեմաներով։ 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
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7.  Նախատեսել և իրականացնել 
փողոցների հասցեների միասնական 
ցուցանակների տեղադրման 
ծրագիր:  

Առաջարկն ընդունվել է: 
 
Աշխատակազմի արտաքին 
ձևավորման և գովազդի 
վարչություն, 
15.12.2021թ. հ.52/158353 
 
Միասնական ցուցանակների 
օրինակելի ձևի որոշման հարցը 
ներկայումս գտնվում է 
քննարկման փուլում: 

Երևան քաղաքի զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախագծում փոփոխություն չի 
կատարվել:  

8.  

Գայանե Վարդանյան 
(«Իմ քայլը» 
խմբակցության անդամ 
10.12.2021թ. հ. 21/158353 
գրություն) 

Ծրագրի որոշ հատվածներում, 
օրինակ Արաբկիր վարչական 
շրջանին վերաբերող մասում, 
Հիմնախնդիրները ներկայացված են 
որպես կատարվելիք 
գործողություններ։  
Անհրաժեշտ է ողջ ծրագրի 
հիմնախնդիրներ բաժինների 
շարադրման մոտեցումը 
նույնականացնել: 

Առաջարկն ընդունվել է: Արաբկիր վարչական շրջանի հիմնախնդիրները 
ձևակերպվել են հետևյալ կերպ՝ 

Վարչական շրջանի հիմնախնդիրներ՝ 
1. Բակային տարածքների ամբողջական 

բարեկարգման, եզրաքարերի 
վերանորոգման, թեքահարթակների 
կառուցման անհրաժեշտություն, 

2. Կանաչ տարածքների և ոռոգման ցանցի 
ընդլայնման անհրաժեշտություն, 

3. Անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու համար 
ստորգետնյա և վերգետնյա անցումների 
ընթացիկ նորոգման և կառուցման 
անհրաժեշտություն, 

4. Կրթօջախների, մարզական և մշակութային 
օջախների շենքային և գույքային 
պայմանների վատթար վիճակ, 

5. Հեղեղատարերի   և կոյուղատար 
խողովակների վերանորոգման և նորերի 
կառուցման, բ/բ շենքերի կոյուղագծերի և 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
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ջրագծերի ներքին ցանցերի նորոգման 
անհրաժեշտություն 

6. Տրանսպորտային նոր հանգույցների 
ստեղծման անհրաժեշտություն, 

7. Վերելակային տնտեսության  
ուսումնասիրություն  և   հիմնանորոգման 
անհրաժեշտություն 

8. Կանաչապատ տարածքների ավելացման և 
նոր պուրակների, ջրավազանների և  
կանաչապատ բակերի ստեղծման, ոռոգման 
ցանցի ընդլայնման անհրաժեշտություն, 

9. Վարչական շրջանի հին բնակֆոնդի՝ շենքերի 
կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի, 
մասնավորապես շենքերի պատշգամբները 
պահող կոնստրուկցիաների ոչ բավարար 
վիճակ 

10. Ավտոմոբիլային  ճանապարհային  ցանցի  
թեթևացում,  նոր  ճանապարհների   և   
շրջանցող   խճուղիների   նախատեսում, 

11. Գոյություն   ունեցող   ավտոտնակների  
կենտրոնացում   նոր  ստորգետնյա  և   
վերգետնյա  ավտոկայանատեղիների և 
անթույլատրելի տեղերում գտնվողների 
ապամոնտաժում, 

12. «Երևանի հ. 31 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 
ոռոգման ցանցի կարգավորման 
անհրաժեշտություն:    

9.  Աշխատակազմի 
արտաքին կապերի 
վարչություն 

ՀՀ Երևանի քաղաքապետարանի և 
ՌԴ Սանկտ Պետերբուրգի 
կառավարության միջև 
առևտրատնտեսական, 

Առաջարկն ընդունվել է: Ավելացվել է Երևանի 2022 թվականի  
զարգացման ծրագրի «Միջազգային 
համագործակցություն» բաժնի 2022թ. 
նախատեսվող ծրագրերի 2-րդ կետի 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
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07.12.2021թ. հ. 21/156614 
գրություն 
 

գիտատեխնիկական և մշակութային 
ոլորտներում 2021-2025թթ. 
համագործակցության զարգացման 
միջոցառումների ծրագրով 
(Ճանապարհային քարտեզ) 
նախատեսված կետերը ներառել 
Երևան քաղաքի 2022 թվականի 
զարգացման ծրագրում: 

«Անմիջական նպատակ» ենթակետում հետևյալ 
բովանդակությամբ՝  
«10.Իրականացնել ՀՀ Երևանի 
քաղաքապետարանի և ՌԴ Սանկտ 
Պետերբուրգի կառավարության միջև 
առևտրատնտեսական, գիտատեխնիկական և 
մշակութային ոլորտներում 2021-2025թթ. 
համագործակցության զարգացման 
միջոցառումների ծրագրով  սահմանված կետերը՝ 
աշխատակազմի համանատասխան 
ստորաբաժանումների հետ 
համագործակցությամբ(կոմունալ տնտեսություն, 
արտաքին ձևավորման և գովազդ, «Երևան 
քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների 
կենտրոն» ՓԲԸ, զարգացման և ներդրումային 
ծրագրեր, երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանություն, առողջապաություն, 
տրանսպորտ, հանրակրթություն, մշակույթ և 
տուրիզմ)»: 

 

 

  

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                                 ՀԱՅԿ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
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