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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების 

შესახებ? 

 

ქალაქ გორის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტებია: 

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. მათ შორის, 

გარე განათების სისტემის მოდერნიზაცია, ძველი ისტორიული ქუჩების 

რეაბილიტაცია, სამუშაო ადგილების მაქსიმალური ზრდა; 

 ტურიზმის განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და 

რეაბილიტაცია; 

 განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; 

 სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე ზრუნვა; 

 ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

 გორის თვითმმართველი ერთეულის პორტალის შექმნა; 

გორის თვითმმართველი ერთეულის ეფექტური ფუნქციონირებისა და მის საქმიანობაში 

მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით გორის 

თვითმმართველობა შეიმუშავებს ქალაქის პორტალს, სადაც მოქალაქეებს შესაძლებლობა 

მიეცემათ, გაგზავნონ შეკითხვები და ინფორმაცია საკუთარი პრობლემების შესახებ, 

წინადადებები საბიუჯეტო პრიორიტეტების შესახებ. პორტალი გააერთიანებს 

თვითმმართველობის საქმიანობის ყველა სფეროს, რომლის ფარგლებშიც მოქალაქეები 

მიიღებენ კონკრეტულ პასუხებს ან გადამისამართდებიან სხვა უწყებებში პრობლემების 

გადაჭრის მიზნით. პორტალის ცალკეულ მიმართულებას ზედამხედველობას გაუწევენ 

თვითმმართველ ორგანოში დასაქმებული შესაბამისი სფეროს სპეციალისტები.  

   

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

ეკონომიკური განვითარების გეგმა მნიშვნელოვნად შეიცვლება გორის, როგორც 

თვითმმართველი ერთეულის, სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკონომიკის განვითარებას 

ხელი შეეწყობა იმ არსებულ რესურსებზე დაყრდნობით, რომლის განვითარებაც 

შესაძლებლობას შექმნის, გორმა ღირსეული ადგილი დაიკავოს სხვა თვითმმართველ 

ქალაქებს შორის. აღნიშნულ სფეროებად შესაძლოა მოაზრებული იყოს ტურიზმისა და 

რეკრეაციის, სამშენებლო ბიზნესის/საშენ მასალათა წარმოების, ლოჯისტიკური სერვისების 

განვითარება. ამასთანავე, უნდა მოხდეს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების 

ხელშეწყობა, ადგილობრივი ნაწარმის მარკეტინგული მიზნებისათვის ფართომასშტაბიანი 
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გამოფენებისა და ფესტივალების მოწყობის ტრადიციის დამკვიდრება, ეკონომიკური და 

ბიზნესკონფერენციებისა და ფორუმების ორგანიზება. უცხო ქვეყნებთან და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან ურთიერთობის გაღრმავება სხვადასხვა სფეროში გამოცდილების 

გაზიარებისა და დაინტერესებულ ბიზნეს პარტნიორთა მოზიდვის მიზნით. 

 

3. თქვენი აზრით, რა არის ის მთავარი პრობლემები, რომლებიც თქვენი ქალაქის 

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ძირითადი ხელისშემშლელი ფაქტორებია: 

 ადგილობრივი ფინანსური რესურსების სიმწირე; 

 ეკონომიკის სუსტი დივერსიფიკაცია; 

 დაბალგანვითარებული ურბანული სისტემა; 

 მოსახლეობის შემოსავლების დაბალი დონე; 

 მაღალპროცენტიანი საბანკო კრედიტები; 

 ბიზნესის დასაწყებად საჭირო კაპიტალის არ არსებობა და ფინანსურ რესურსებზე 

დაბალი ხელმისაწვდომობა; 

 განათლებისა და ინოვაციური ცოდნის სიმწირე ბიზნეს სექტორთან 

დაკავშირებით; 

 2008 წლის საომარი მოქმედებების შედეგად ქალაქისათვის მიყენებული ზარალი; 

 ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სიახლოვე და მცოცავი ანექსია. 

 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 

 

ქალაქ გორის ძირითადი უპირატესობები/სიძლიერეები, რომლის გამოყენებასაც შევეცდებით 

მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარებისთვის, არის:  

 ქვეყნის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალზე და რკინიგზაზე მდებარეობა, 

თბილისთან სიახლოვე; 

 ხელსაყრელი კლიმატური და ბუნებრივი პირობები; 

 აგროწარმოების, განსაკუთრებით მეხილეობის, მდიდარი ტრადიციების მქონე 

სოფლებთან სიახლოვე; 

 ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი; 

 ყველა დონის საგანმანათლებლო დაწესებულების არსებობა; 

 სატრანსპორტო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გარკვეულწილად 

მოწესრიგება; 

 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობები და მათი დახმარება 

სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში. 
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5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ, მოკლედ განმარტოთ 

თქვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

საბიუჯეტო პრიორიტეტების გადანაწილება, ბუნებრივია, მოხდება ქალაქის განვითარების 

ჩვენი ხედვისა და პრიორიტეტების შესაბამისად. კერძოდ:  

 ბიუჯეტის გარკვეული ნაწილი გამოიყოფა ქალაქის ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციისათვის. დაიწყება მუშაობა 

გარე განათების სისტემის მოდერნიზაციაზე, რომელიც გულისხმობს გარე 

განათების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დანერგვას. აღნიშნული 

საქმიანობის შემდეგ 2014-2022 წლებში მიღებული იქნება 20 მილიონამდე კვტ/სთ 

ელექტროენერგიის ეკონომია, რაც დღეისათვის არსებული ტარიფით შეადგენს 6 

მილიონამდე ლარს.  ამასთან ერთად შემცირდება CO2-ის გამოყოფა. საბიუჯეტო 

სახსრების ნაწილი მოხმარდება წინა წლებში დაწყებული ისტორიული უბნების 

რეაბილიტაციას, რომელიც დღესდღეობით შეჩერებულია. 

 გორში ტურიზმის კუთხით არსებული უდიდესი პოტენციალის სათანადოდ 

გამოყენებისათვის მოხდება გარკვეული საბიუჯეტო სახსრების გამოყოფა 

ტურისტული ობიექტების მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების, 

ტურისტული მარშრუტების ფორმირების, საინფორმაციო და მარკეტინგული 

საქმიანობის წარმართვის მიზნით. 

 ბიუჯეტის გარკვეული ნაწილი დაეთმობა არაფორმალური განათლებისა და 

კულტურის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის მიძღვნილი 

სხვადასხვა პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელებას.  

 საბიუჯეტო თანხების ნაწილი მოხმარდება სოციალურად უკიდურესად 

გაჭირვებულ და მიუსაფარი მოსახლეობისათვის დამატებითი თავშესაფრის 

შექმნას, ხოლო ქალაქის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის 

შემუშავდება გრძელვადიანი პროგრამები მათი სოციალური და ყოფითი 

პირობების გაუმჯობესების მიზნით. 

 გორის თვითმმართველი ერთეული ღირსეულად გააგრძელებს 

ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით ევროპული გაერთიანების „მერების 

შეთანხმების“ წევრობას და მის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულებას, რაც გაწერილია გორის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 2012 – 

2020 წლების სამოქმედო გეგმაში. საბიუჯეტო ხარჯებით გაგრძელდება გორის 

„სანერგე მეურნეობის“ დაფინანსება და იქ გამოყვანილი ნერგებით გაჯანსაღდება 

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერები და პარკები.  

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 
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ქალაქ გორში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით, პირველ ყოვლისა, მუშაობა 

წარიმართება ადგილობრივი რესურსების აღრიცხვაზე და მომზადდება საინვესტიციო 

წინადადებები, რომლებიც დაეგზავნება ჩვენი რეგიონით და კონკრეტულად, ქალაქ გორით 

დაინტერესებულ ბიზნესწრეებს. პარალელურად ყველა საჭირო კომუნიკაციით 

კეთილმოეწყობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ინვესტორთათვის საინტერესო 

ტერიტორიები. აღნიშნულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები წარიმართება 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნასთან 

დაკავშირებით. ამასთანავე, გარკვეული შეღავათები დაწესდება მიწის სარგებლობისათვის  

ამ ტერიტორიებზე ბიზნესის წარმოებით დაინტერესებული პირებისთვის. ურთიერთობა 

დამყარდება საქართველოს ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოსთან და სხვა 

ბიზნესორგანიზაციებთან ინვესტორების ჩვენს ქალაქში მოზიდვის მიზნით.  

 

ურბანული განვითარება/ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების 

შესაქმნელად მოქალაქეთათვის? 

 

მოქალაქეებისათვის საბინადრო პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაგრძელდება ქალაქის 

გარკვეულ ტერიტორიებზე არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია. 

პირველ ეტაპზე ქალაქის ცენტრალური ქუჩების ფეხით სავალ ნაწილზე აღდგება და 

მოეწყობა ტროტუარები. მრავალსართულიანი კორპუსების უკვე შექმნილ ამხანაგობებთან 

ერთად კვლავ ამუშავდება გორის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ წლების წინ 

შემუშავებული საბიუჯეტო პროგრამა, რომლის დახმარებითაც თანადაფინანსების 

პრინციპის გამოყენებით მოხდება შიდა ეზოების მოწესრიგება, შიდა საკანალიზაციო ქსელის 

რეაბილიტაცია, სადარბაზოების კეთილმოწყობა. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქის ქუჩების სისუფთავის გაუმჯობესების მიზნით თვითმმართველი ქალაქი, 

უპირველეს ყოვლისა, დაიწყებს ფართომასშტაბიან კამპანიას ქალაქის სისუფთავის 

შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების კუთხით მოქალაქეთა ცნობიერების ასამაღლებლად, 

პარალელურად მოეწყობა მასშტაბური დასუფთავების აქციები, რომლებშიც მონაწილეობის 

მისაღებად წახალისდებიან ახალგაზრდები და სხვადასხვა ორგანიზაციები, მოტივაციის 

გაზრდის მიზნით გამოცხადდება კონკურსები საუკეთესოდ გამწვანებული და 

დასუფთავებული ეზოების მაცხოვრებლებისათვის. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად 

მოხდება ქუჩის ფეხით სავალი ბილიკებისა და სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია. 
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ტროტუარებზე, ქალაქის სკვერებსა და პარკებში დამატებით დამონტაჟდება მცირე ზომის 

ურნები, შეძენილ იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების თანამედროვე თვითმცლელები და 

სპეციალური ტექნიკა ზამთრის პერიოდში ქალაქის ქუჩების მოსავლელად. 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

მუნიციპალიტეტი ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არსებობას ქალაქში, 

რისთვისაც გამოაცხადებს ტენდერს მოსახლეობისათვის ხელსაყრელი და კომფორტული 

სატრანსპორტო მომსახურების მისაღებად.  

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით დაიხაზება ქალაქის ყველა გზა, 

ფეხით მოსიარულეთათვის საჭიროებისამებრ გაკეთდება კუნძულები, დაიდგმება საგზაო 

ნიშნები და შუქნიშნები. ქალაქის ცენტრალური ქუჩების ზედმეტი სატრანსპორტო 

საშუალებებისაგან განტვირთვისათვის კი შემუშავდება და განხორციელება ქალაქის 

შემოვლითი გზების რეაბილიტაციის გეგმა. სათანადო დონეზე მოხდება შიდა გზების 

განათება ხილვადობის გაზრდისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, რამდენად რთული და მოუხერხებელია დღეს ჩვენს 

ქალაქში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა გადაადგილება. ამ პრობლემის 

პირველ ეტაპზე ნაწილობრივ გადაჭრის მიზნით მოხდება საზოგადოებრივად 

მნიშვნელოვანი შენობების შერჩევა და პანდუსების მოწყობა, ქალაქის ცენტრალური 

მიწისქვეშა გადასასვლელები და მთავარი და მეორეხარისხოვანი ქუჩების დამაკავშირებელი 

გზები ადაპტირებული იქნება უნარშეზღუდული პირების შედარებით კომფორტული 

მოძრაობისათვის. მოხდება უნარშეზღუდულ პირთა აღჭურვა გადასაადგილებელი ეტლით.  

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 
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მოხდება იმ პროექტებისა და პროგრამების მხარდაჭერა, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის 

კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლებას. კერძოდ, ხელი შეეწყობა გორის კულტურის 

ცენტრის საქმიანობაში კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდისა და მოზარდის ჩართვას. მოხდება 

გორის თანამედროვე მუზეუმის შექმნის ინიცირება, სადაც განთავსდება სახელოვანი 

გორელების პირადი და საქმიანი ცხოვრების ამსახველი მასალები; მუშაობა დაიწყება 

საგამოფენო დარბაზის შესაქმნელად, რომელიც ქალაქის კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთ 

კერად იქცევა.   

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნება გარკვეული თანხა სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

წევრთა განათლების თანადაფინანსებისთვის. თვითმმართველი ერთეული აქტიურად 

ითანამშრომლებს გორში არსებულ უმაღლეს სასწავლო და პროფესიულ დაწესებულებებთან, 

ხელს შეუწყობს სტაჟირების პროგრამების განხორციელებას, მოქმედ ბიზნესებსა და 

უნივერსიტეტებს შორის ურთიერთობების დამყარებას.   

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

კრიმინალის პრევენციის მიზნით საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და ცენტრალურ 

ქუჩებზე მოხდება დამატებით სათვალთვალო კამერების დამონტაჟება. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

გორის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით დაფინანსდება სოციალური დახმარებისა 

და ჯანდაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამები, სადაც გათვალისწინებული 

იქნება ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მოსახლეობის ინტერესები. შეიქმნება პროგრამები 

მრავალშვილიანი ოჯახების, სტიქიით დაზარალებულთა და სხვა სოციალურად 

შეჭირვებული კატეგორიების დასახმარებლად.  

 



                                     

  გორის მერობის კანდიდატის ხედვა: 

                                                       არჩილ საბიაშვილი / ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 

 

7 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

წინასწარ ჩამოყალიბდება ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც მიზნად დაისახავს ამ 

მიმართულებით არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური 

პირობების გასაუმჯობესებლად?  

 

მიუსაფართა სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად მოხდება რამდენიმე 

მუნიციპალური შენობის ადაპტირება თავშესაფრის შესაქმნელად, სადაც 

ბენეფიციარებისათვის შეთავაზებული იქნება პირველადი სამედიცინო და სხვა სახის 

მომსახურებები. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი  

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 

მაქსიმალურად შეეწყობა ხელი გორის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 2012 – 2020 

წლების სამოქმედო გეგმით გაწერილი ღონისძიებების განხორციელებას. კერძოდ, 

ეტაპობრივად მოხდება გარე განათების სისტემის მოდერნიზაცია, გარკვეული შენობების 

თბოიზოლაცია, დამონტაჟდება ენერგოეფექტური ნათურები, სხვადასხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციების დახმარებით მოხდება მზის კოლექტორების დაყენება, მუშაობა დაიწყება 

ენერგიის ხარჯვისა და დაზოგვის კონტროლის სისტემების დანერგვაზე. მოხდება 

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ბუნების დაცვის საკითხების შესახებ. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოებისა და განვითარებისთვის?  

 

წინასწარ გაწერილი გამწვანების აქციების ფარგლებში მოხდება ქალაქში არსებული 

სკვერებისა და პარკების განაშენიანება ახალგაზრდა მწვანე ნარგავებით, მოხდება გაზონებში 

არსებული მწვანე საფარის განახლება. ხელი შეეწყობა ქალაქის შემოსასვლელში, კვერნაქის 

ტერიტორიაზე და ქალაქის სხვა უბნებში წლების წინ გაჩეხილი ქარსაცავი ზოლებისა და 

ტყის მასივების აღდგენას. ამ პროცესში გამოყენებულ იქნება შესაბამისი სპეციალისტების 

კონსულტაციები. მუშაობა წარიმართება ტყის უსისტემო ჭრის შეჩერებისა და თავიდან 

აცილებისთვის, განსაკუთრებით - დასახლებების სიახლოვეს.  
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20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

განვითარებისთვის და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ქალაქის მოსახლეობის თავისუფალი დროის ორგანიზებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქის ტერიტორიაზე მოხდება არსებული 

სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და სხვა უბნებში დამატებითი მოედნების მოწყობა. 

ველობილიკების მოწყობა ქალაქის ერთ-ერთ გარეუბანში. 

 

გორი 

 

1. როგორ გესახებათ გორის აგრარული ბაზრის ირგვლივ შექმნილი საკითხის 

მოგვარება? 

 

გორის აგრარული ბაზრის ირგვლივ შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით შეიძლება 

ითქვას, რომ თვითმმართველი ქალაქის ხელმძღვანელობამ მაქსიმალურად უნდა იზრუნოს 

როგორც მოვაჭრეთა, ასევე  ბაზრის ტერიტორიის მესაკუთრეთა ლეგიტიმური უფლებების 

დაცვაზე.  

  

2. როგორ გადაწყვეტდით, გორის „დილა-ს“ დაფინანსების საკითხს?  

 

გორის “დილას“ და ქალაქის ხელმძღვანელობამ მომავალში ერთობლივად უნდა იმუშაოს 

ბიზნესწრეებში დაინტერესებული პირების მოძიებაზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

კლუბის ხარჯების დაფინანსებას და აღნიშნული ბიზნესის განვითარებას.  

 

3. როგორ ფიქრობთ, უნდა იდგეს თუ არა გორში სტალინის ძეგლი? 

 

სტალინის რამდენიმე ძეგლი უკვე დგას მისი სახლმუზეუმის ტერიტორიაზე.  

 

4. რა ღონისძიებების განხორციელებას აპირებთ გორში მაცხოვრებელი იძულებით 

გადაადგილებული პირების პრობლემების გადასაჭრელად? 

 

გორში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაციის მიზნით აღნიშნული 

კატეგორია განხილული უნდა იყოს რიგით მოქალაქეებად, თანაბარ პირობებში მათზე უნდა 

გავრცელდეს ყველა ის შეღავათი და დახმარება, რაც ქალაქის დანარჩენი 

მოსახლეობისათვის. 

 



                                     

  გორის მერობის კანდიდატის ხედვა: 
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5. რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 

ბავშვებისთვის საჭირო რაოდენობის ადგილების შესაქმნელად? 

 

სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვებისათვის საჭირო რაოდენობის ადგილების 

შესაქმნელად საჭიროა ისეთ დიდ უბნებში, როგორიცაა სადგურისა და ჭალის დასახლება, 

აშენდეს ახალი საბავშვო ბაღები, რათა ამ უბნებში მცხოვრებმა მოსახლეობამაც შეძლოს 

მთავრობის მიერ დაწესებული აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობა. ასევე მოხდება 

ყოფილი საბავშვო ბაღის დაზიანებული და ფუნქციადაკარგული შენობის რეაბილიტაცია და 

მთავრობასთან მოლაპარაკებები საბავშვო ბაღის შენობებში იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა და სოციალურად დაუცველთა მიერ დაკავებული ფართის გამოთავისუფლების 

მიზნით.    


