
 
 

 
 

Վերամիավորում Ուկրաինայի անդամների և գործընկերների հետ՝ Բուչայի և 

Մարիուպոլի պետական Համալսարանը պատրաստ է դառնալ ALDA անդամ։ 

Հզորացնել տեղական ժողովրդավարության գործակալությունները Ուկրաինայում 

 
#westandwithukraine 

 

   Ոչ ոք չպետք է հետ մնա, հատկապես պատերազմական պայմաններում։ 

Քաղաքացիական հասարակության դերը և տեղական իշխանությունները խաղաղության 

կառուցման, վերակառուցման և վայրագություններին հակակշռելու գործում  ռուսական 

ներխուժման հետևանքով հիմնարար նշանակություն ունեն։ Հաստատությունները, 

միաժամանակ, նույնպես պետք է աշխատեն՝ համագործակցելով միմյանց և տեղական 

համայնքների ներկայացուցիչների հետ այս պատերազմում տոկունություն ցուցաբերելու 

նպատակով։ 

   ALDA-ն աշխատում է հենց այս նպատակին հասնելու համար՝ կամրջելով 

հաստատությունները և ՔՀԿ-ները՝ օրեցօր ստեղծելու շահագրգիռ կողմերի ցանց, որը 

կվերակառուցի Ուկրաինան։ Օգտվելով արդեն իսկ ձեռքբերած ուկրաինական 

հասարակության վերաբերյալ գիտելիքներից և երկու ՏԺԳ-ի՝ Դնեպրոի և  Մարիուպոլի 

հետ արդեն իսկ իրականացված նախաձեռնություններից՝ Ուկրաինա կատարած վերջին 

առաքելության ընթացքում Տիկին Վալմորբիդան – ALDA Գլխավոր քարտուղար; և պրն․ 

Կոիկա - Արևելյան գործընկերության համակարգող և պրն․ Օստրովսկին Ուկրաինայում 

ՏԺԳ-ների զարգացման պատասխանատուն, հանդիպել են տարբեր շահագրգիռ կողմերի, 

հետագայում համատեղ ստեղծելու ուղի Ուկրաինայում վերակառուցման և ճկունության 

համար: 

«Մենք այցելեցինք Բուչա, և քաղաքապետ պարոն Ֆեդորուկը ցանկություն հայտնեց 

դառնալու ALDA-ի անդամ»,- հայտարարեց տիկին Վալմորբիդան։ 
 

«Բուչան պատրաստ է դառնալ ոչ միայն Ասոցիացիայի անդամ, այլ նաև բացել ՏԺԳ 

քաղաքում» - պարոն Անատոլի Ֆեդորու Բուչայի քաղաքապետ։ 
 

    Ավելին, առաքելությունը թույլ տվեց ALDA-ի պատվիրակությանը կապ հանդիպել լտկն

․ Լոմակինային, ՏԺԳ Մարիուպոլի և այլ շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների հետ, 

ինչպիսիք են ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիրը (ՄԱԶԾ): Վերջինս եղել էր մշակված 

դասընթացների հիմնական խթանողներից «Լավ կառավարման և շրջակա միջավայրի 

պաշտպանության հարթակ»* ծրագրի շրջանակներում և ներկայացվել է տիկին 

Վալմորբիդայի կողմից, դեռեւս 2021 թ։ 
 

  Մարիուպոլի քաղաքի հետ կապը խորն է, երկար և այնքան հարստացնող, որ 

Մարիուպոլի պետական Համալսարանը նույնպես սկսել է ALDA-ի անդամ դառնալու 

https://www.alda-europe.eu/it/partner-socio/lda-mariupol/
https://www.alda-europe.eu/it/partner-socio/lda-mariupol/
https://www.undp.org/


գործընթացը: Փետրվարին կատարած առաքելության ընթացքում այց կատարվեց այդ 

համալսարանը, որն այժմ գտնվում է Կիևում, ակնհայտորեն պատերազմի պատճառով, 

որը ոչ միայն աջակցում է ուսանողներին, բայց այն նաև հյուրընկալում է հենց ՏԺԳ-ին: 

Ասոցիացիան ավելի ոգևորված  լինել չի կարող Ուկրաինայի տեղական 

իշխանությունների և համալսարանների հետ համագործակցությամբ: Թիմը նաև 

հնարավորություն ունեցավ կրկին հանդիպել Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ 

Բոյչենկոյին։ 
 

    Բացի այդ, ALDA-ի պատվիրակությունը հանդիպեց Թաղային և շրջանային 

խորհուրդների  Ուկրաինայի ասոցիացիայի նախագահ պարոն Սերգեյ Չեռնովին, որի 

հետ քննարկեցին․ 
 
● ALDA-ի գործունեությունը Ուկրաինայում և առաջնահերթությունների որոշում աջակցելու Ուկրաինայի 

ՏԻՄ-ին; 
● Համագործակցության ճանապարհային քարտեզ՝ ներգրավելու ԵՄ երկրների տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին աջակցելու Ուկրաինային  
● Խարկովում և այլ շրջաններում ALDA-ի ներկայացուցչությունների հետագա բացման 

հնարավորությունները Ուկրաինայում 

 

Ի վերջո, կարևոր հանդիպումներ տեղի ունեցան Լեհաստանի, Իտալիայի և Ֆրանսիայի 

դեսպանատներում, որոնք արձագանքելու են Ուկրաինայում ապրող մարդկանց ձայնին, 

միևնույն ժամանակ՝ նպաստելով կառավարական հաստատությունների հետ 

համագործակցությանը։ 
 

  «Մենք տեղական իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակության գլոբալ 

դաշինք ենք՝ աջակցելու լավ տեղական կառավարմանը և մենք Ուկրաինայի կողքին 

ենք»,- եզրափակեց ALDA-ի գլխավոր քարտուղարը՝ վկայելով Ասոցիացիայի անվերջ 

հանձնառությունը հանուն Ուկրաինայի, հանուն խաղաղության և ժողովրդավարության: 
 

  Այս շաբաթ հանձնառությունը շարունակվում է՝ կազմակերպելով ՏԺԳ Մարիուպոլի 

գործընկերների հանդիպում Գդանսկում (Լեհաստան) 2022 թվականի փետրվարի 24-ին։  
 

ALDA-ն կոչ է անում ավելի շատ գործընկերների միանալ 

նախաձեռնությունը: 

●  Ուկրաինայում ՏԺԳ-ների համար հայտեր 

● ALDA-ի նախաձեռնություններ Ուկրաինայի համար 

___________________ 

*Ծրագիր, որը ֆինանսավորվում է ՄԱԶԾ-ի կողմից Ուկրաինայում 

 
 

http://uaror.org.ua/?fbclid=IwAR2qmBcjF_wGyvNm0GVJhanfSIPb_w75dexpe9O6nIdGP08RzNYQQfeZ9ww
http://uaror.org.ua/?fbclid=IwAR2qmBcjF_wGyvNm0GVJhanfSIPb_w75dexpe9O6nIdGP08RzNYQQfeZ9ww
https://www.alda-europe.eu/news/commitment-ldas-ukraine-join-call/
https://www.alda-europe.eu/library/ukraine-needs-us/

