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Համայնքի ղեկավար Արման Մարգարյանը իր ողջույնի խոսքում ներկայացրեց համայնքի
զարգացման տեսլականը առաջիկա 5 տարիների համար` զարգացման հիմնական ուղղությունները
համարելով գյուղատնտեսությունը իր տարբեր ճյուղերով` խաղողագործություն, անասնապահություն,
վերամշակման արտադրություն: Սասունիկ համայնքում առկա խնդիրներից են`
1.Ոռոգման ջրի թերի ապահովումը:
2. Տարերային աղետները` ցրտահարություն, կարկուտ:
3. Բնակչության սոցիալ տնտեսական ոչ բարվոք պայմանները:
4. Գործազրկությունը և բնակչության արտահոսքը:
Խնդիրները ծնող պատճառներն են.
1. Ոռոգման ջրի ոչ ճիշտ մատակարարում:
2. Բնակլիմայական ռիսկային գոտի:
3. Աշխատատեղերի ոչ բավարար առկայություն:
4. Գործազրկություն:
Սասունիկ համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը մշակվել է հիմք ընդունելով «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տեղական ինքնակառավարման մարմինների
իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում, ՀԶՀԾ-ի
մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և ծրագրային հիմքերը:
Ներկայացվող ՀԶՀԾ-ն առաջիկա 5 տարիների համար հանդիսանալու է Սասունիկ համայնքի
զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: Այն մշակվել է մասնակցային եղանակով` հաշվի
առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են
հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները: Դրանք գնահատվել են համայնքային ժողովի
ժամանակ համայնքային ակտիվ խմբի կողմից և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության:
Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը համայնքի աշխատակազմի հետ միասին մշակել են
համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶՀԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել
է գործողության մեջ:
Այն ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և
առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման
արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը
նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և
նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացում: ՀԶՀԾ-ն ներառում է նաև Սասունիկ
համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրած ծրագրերի բաղադրիչները: Սասունիկ
համայնքի

ներդաշնակ

և

համաչափ

զարգացման,

Սասունիկ

բնակիչների

բարեկեցության

ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիրը հանդիսանալու է համայնքի
ամենօրյա փաստաթուղթը:
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ՀԶՀծ-ն դիտարկելով որպես համայնքի ռազմավարական պլանավորման և մասնակցային
կառավարման կարևորագույն միջոց, համայնքի ղեկավարին կից գործող ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի
կառավարման գծով խորհրդակցական մարմինը` փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է
դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ
ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին` ակնկալելով ՀՀ
պետական կառավարման մարմինների, շահագրգիռ այլ անձանց հետ լիակատար փոխըմբռնում
ՀԶՀԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց
լուծման գործում:
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№

Ցուցանիշներ

Ընդամենը

Կին

Տղամարդ

1

Առկա բնակչության թիվը, այդ թվում

3066

1384

1682

2

Կենսաթոշակառուներ, այդ թվում

416

228

188

3

Փախստականներ

490

280

210

4

Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ

18

10

8

5

Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ

1

0

1

6

Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ

-

-

-

7

Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ

21

1

20

8

Հաշմանդամներ, այդ թվում`

28

18

10

Մանկուց հաշմանդամներ

5

2

3

Առկա տնային տնտեսությունների թիվը

1116

9

5

6

7

8







9

10

11

12

13

14

















Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում
ներկայում արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման` ՏԻՄ-երի կողմից ընտրված
ռազմավարությունից և առաջիկահինգ տարիների համար սահմանված հիմնական նպատակներից,
ՀԶՀԾ-ի կառավարման հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրեր: Այդ
ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների
15

լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց
իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցության ապահովման
համար: Համայնքի զարգացման հիմնական ուղղություններն են համարվելու.


Գյուղատնտեսության

խթանում

(խաղողագործություն,

անասնապահություն,

գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում):


Մշակույթի զարգացում:



Արտադրության խթանում:

Սասունիկ համայնքի առաջնահերթ հիմնախնդիրներից են համարվում:
1. Համայնքի տարածքում կանաչ գոտիների ստեղծում` մայթեզրերին ծառատուն կատարելով և
ծաղկանոցներ հիմնելով:
2. Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի կառուցում:
3. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում:
4. Զբոսայգու կառուցում:
5. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում:
6. Ամբողջ համայնքում աղբահանության կազմակերպում:
7. Փողոցների լուսավորության մասնակի անցկացում:
8. Համայնքի բնակչության սոցիալական օգնության տրամադրում:
9. Համայնքի բնակչության ներգրավում բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում:


Սասունիկում աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը
համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին կազմում է 20%:



Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճը նախատեսվում է (7-9)%:



Համայնքում գրանցված բնակիչների թիվը ` չպայմանավորված բնական աճով, նախորդ
տարվա համեմատ կախատեսվում է (2-3)%:

Համայնքի կայուն զարգացումը ապահովվելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել աշխատատեղեր,
զարկ տալ գյուղատնտեսության և անասնապահության զարգացմանը` աղքատության շեմից ցածր
գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի համեմատ
քչացնելու նպատակով:

Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակները իր մեջ ներառում է մի շարք ծրագրեր իրենց
անմիջական նպատակներով, նպատակներին հասնելու համար պահանջվող գործողություններով,
միջանկյալ արդյունքներով, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման համար հասանելի ֆինանսական
միջոցներով:
Վերը

նշված

նպատակներից

է

համայնքում

գյուղատնտեսության

տարրեր

ճյուղերի

զարգացում` խաղողագործություն, պտղատու այգիների հիմնում, անասնապահության զարգացում:
Համայնքում

զարգացնելով

խաղողագործությունը

հնարավորություն

կտա

համայնքի

բնակիչներին աճեցնելու խաղողի նոր բերքատու սորտեր, քանի որ համայնքի բնակիչները
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սեփականաշնորհման ժամանակ ստացել են գյուղատնտեսական հողեր, որոնք տարիների ընթացքում,
ելնելով ժամանակի դժվարություններից (մութ ու ցուրտ տարիներ) իրենց այգիները վերացրել են
որպես վառելիք և փոխարենը, ելնելով ժամանակի գլխավոր խնդրից, դարձրել են վարելահողեր և
զբաղվել

ցորենի

մշակմամբ,

որպեսզի

լուծվի

հացի

խնդիրը:

Իսկ

այժմ

շատերը

նշված

գյուղատնտեսական տարածքները թողել են անմշակ, քանի որ չունեն հնարավորություն ձեռք բերելու
սերմացու, պարարտանյութ, ինչպես նաև առանց տեխնիկայի, ոռոգման ջրի վարձերի վճարման
հնարավորություն, որի պատճառով հողերը մնացել են անմշակ:
Խաղողագործության զարգացման նպատակը իրականացնելիս կլինեն մի շարք ակնկալիքներ:
Քանի որ ծրագիրը բազմամյա է, այդ դեպքում կլինի հետևյալ հերթականությամբ:



Բնակչության օգնել ձեռք բերելու նոր և բերքատու խաղողի տեսակներ:
Գյուղացիներին տրվող գյուղատնտեսական վարկերի ժամկետները ավելի երկարացնել,
որպեսզի կարողանան ձեռք բերել պարարտանյութեր, էժան դիզելային վառելիք: Համայնքի
բնակչության

մի

մասը

նշված

ծրագրի

արդյունքում

կդառնան

գյուղատնտեսությամբ

ինքնազբաղվածներ: Երբ արդեն կստանան առաջին բերքը, ակնկալվում է բնակչության
իրական եկամուտների աճ մոտ 10-15 %, որը աստիճանաբար կբարձրանա: Իսկ խաղողի
մթերման համար մեր համայնքը ունի շատ հարմար սպառման շուկա «Արմենիա-Վայն» գինու
կոնյակի գործարանը:
Ծրագրի իրականացման դեպքում կիջնի գործազրկության թիվը, կբարելավի սոցիալական վիճակը,
որի արդյունքում կնվազի սոցիալական նպաստ ստացողների թիվը:
Համայնքի տարածքում գտնվող «Արմենիա-Վայն» գինու կոնյակի գործարանը իր հերթին
ունենալով սպառման լայն շուկա և տարածաշրջանում լինելով լավագույն գործարանը Սասունիկ
համայնքին դարձրել է բավականին հայտնի: Հետագայում հնարավորություն կլինի գրավել
արտասահմանյան ներդրողներին համայնքում իրականացնելու նոր ծրագրեր:
Համայնքի

զարգացման

անմիջական

նպատակներից

է

նաև

Սասունիկ

համայնքում

անասնապահության զարգացումը: Քանի որ համայնքը ունի այդ հնարավորությունը` ապահովված է
արոտավայրերով: Սակայն չունենալով սպառման շուկա բնակիչները ի վիճակի չեն սպառելու իրենց
կաթնամթերքը: Ուստի նպատակահարմար է համայնքում ստեղծել կաթնամթերքի վերամշակման
արտադրություն, որը հնարավորություն կտա համայնքի բնակիչներին մթերելու իրենց կաթնամթերքը:
Միաժամանակ կառուցվի նաև սպանդանոց, որպեսզի մսամթերքը մշակվի նույն տարածքում, որը
կլինի շատ արդյունավետ: Կբացվի նոր աշխատատեղեր, կպակասի գործազուրկների թիվը,
կբարելավի սոցիալական վիճակը:
Ծրագրի համար անհրաժեշտ միջոցներն են` համապատասխան արտադրամաս ժամանակակից
սարքավորումներով, որտեղ կվերամշակվի կաթնամթերքը և մսամթերքը:
Եթե կարողանանք գրավիչ առաջարկ անել և ունենալ լուրջ ներդրողներ, ապա համայնքը ունի
վերանորոգման ենթակա շենքային պայմաններ: Համայնքում կան նաև անհատ ֆերմերներ, որոնք
զբաղվում են անասնապահությամբ, խոզաբուծությամբ, ոչխարաբուծությամբ: Պետք է շահագրգռել
նաև նրանց, որպեսզի համագործակցեն: Եթե նշված ծրագիրը կյանքի կոչվի, ապա աստիճանաբար
ծրագրի ակնկալիքները և շահառուների թիվը կմեծանա: Համայնքում կլինեն փոփոխություններ`
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կբարձրանա կենսամակարդակը, կնվազի գործազուրկների թիվը: Բնակիչների եկամուտները կաճեն
15-20 %: Ծրագրի իրականացումը հետաքրքրություն կառաջացնի նաև հարևան համայնքների մոտ:
Կզարգանա հայրենական արտադրանքը:

Համայնքի տարածքում կանաչ գոտիների
ստեղծում
Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և նոր ցանցի
կառուցում:
Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում
Զբոսայգու կառուցում
Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
վերանորոգում
Ամբողջ համայնքում աղբահանության
կազմակերպում
Փողոցների լուսավորության մասնակի անցկացում
Համայնքի բնակչության սոցիալական օգնության
տրամադրում
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ՀՀԶԾ-ի իրականացման ընդհանուր պատասխանատուն համայնքի ղեկավարն է: Համայնքի
ավագանու կողմից ՀՀԶԾ-ի ընդունումով հաստատվում են ՀՀԶԾ-ում ներառված բոլոր ոլորտային
միջոցառումները` ըստ ժամկետների, ֆինանսավորման և կատարման պատասխանատուներին:
Այսինքն, ՀՀԶԾ-ի իրականացման կարևոր գործիքը հանդիսանում է բյուջետային կամ
արտաբյուջետային

ֆինանսավորմամբ

ոլորտային

միջոցառումը,

որի

իրականացման

պատասխանատուն, որպես կանոն, համայնքի աշխատակազմի տվյալ ոլորտի ստորաբաժանման
կամ համայնքի ենթակայության կազմակերպության ղեկավարը կամ համակարգողն է` համայնքի
ղեկավարի անմիջական հսկողությամբ:

ՀՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա գնահատումը կատարվում են համատեղ:
Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է ՀՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան
հաշվետվության

աշխատանքային

քննարկումններ,

ՀՀԶԾ-ի

իրականացման

տարեկան

հաշվետվության նախագծի հանրային բաց լսումներ և քննարկումներ` հատուկ ուշադրություն
դարձնելով ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման հարցերին:
ՀՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի կազմման, քննարկման և
որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերում են նաև ՀՀԶԾ-ի
իրականացման հնգամյա հաշվետվության նախագծի կազմմանը, քննարկմանը և որոշման
կայացմանը:
ՀՀԶԾ-ի վերահսկողությունն ապահովում է ՀՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի ամբողջական
իրականացումը,

ռեսուրսների

արդյունավետ

օգտագործումն

առաջադրված

խնդիրները

կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված նպատակներին հասնելու
համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու ձախողումներից, ժամանակին ու ճիշտ
տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-երի ավելի հիմնավորված որոշումների կայացման համար:

Սասունիկ համայնքի սույն զարգացման հնգամյա ծրագիրը իրականացվելու է համայնքի ՏԻՄ-երի,
աշխատակազմի համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների, համայնքի բնակիչների
մասնակցությամբ:
Համայնքի 2017-2021թթ. ՀՀԶԾ-ն ամբողջական ծավալով իրականացնելու հարցը մեծապես կախված
կլինի համայնքի առաջիկա հինգ տարիների բյուջեներում նախատեսվող մուտքերի (հատկապես`
սեփական) փաստացի կատարման մակարդակից, ինչպես նաև դրանց խնայողաբար ու արդյունավետ
ծախսումից:
ՀՀԶԾ-ի իրականացումը շատ բանով պայմանավորված կլինի նաև այն բանից, թե համայնքի ՏԻՄերին ինչքանով կհաջողվի նպատակային և արդյունավետ համագործակցություն ծավալել ՀՀ
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պետական

կառավարման

համապատասխան

մարմինների

(հատկապես`

ՀՀ

Արագածոտնի

մարզպետարանի), ՀՀ-ում (մասնավորապես` ՀՀ Արագածոտնի մարզում) գործող միջազգային և
տեղական դոնոր, ՔՀՄՀ կազմակերպությունների և խմբերի, գործարարների հետ` համայնքային
տնտեսությունում ապահովելու ՀՀԶԾ-ով պլանավորված ներդրումները և միջոցները:
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