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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ჩვენი პრიორიტეტების ჩამონათვალი ინფრასტრუქტურისა და ეკოლოგიისა სფეროში ასეთია: 

 შიდა საქალაქო გზების მოწესრიგება;  

 ქუჩების, სკვერების, ბაღების  დაგვა-დასუფთავება, კეთილმოწყობა, გამწვანება; 

 მალთაყვის ტყე-პარკის გაწმენდა-დასუფთავება და იქ რეკრეაციულ-დასასვენებელი 

ზონის მოწყობა. 

 მრავალსართულიანი სახლების გადახურვა, ეზოების და ფასადების კეთილმოწყობა, 

სადარბაზოების მოწესრიგება, ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია; 

 ტროტუარების მოწყობა ძირითად ქუჩებზე; 

 მოკლევადიანი, მიმდინარე  ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; 

 სანიაღვრე, ჩამდინარე, ფეკალური და გრუნტის  წყლების მართვა; 

 მალთაყვისა და ნაბდის უბნებში  დახურული სპორტულ-კულტურული კომპლექსების, 

ხოლო ქალაქის ცენტრალურ უბანში საცურაო აუზის  მშენებლობა; 

 ეკოლოგიურ გარემოზე ზრუნვა. ამ მიზნით:  

o ქალაქის ნაგავსაყრელის საკითხის საბოლოო გადაწყვეტა;  

o თევზისა და სხვა გადამამუშავებელი საწარმოების მხრიდან გარემოზე და  

მოსახლეობისათვის  ზიანის მიყენების (მათ შორის, საწარმოო ნედლეულისა და  

ნარჩენების სუნის გავრცელების)  აღმოფხვრა; 

სოციალურ სფეროში: 

 შეჭირვებული ოჯახების  დახმარება, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაზე 

ზრუნვა; 

 შრომის და ომის  ვეტერანთათვის ღირსეული პატივის მიგება; 

 სოციალური ჯგუფებისათვის ჯანმრთელობის    პროგრამების  დაფინანსება; 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეკოლოგიური პროექტების განხორციელების 

ხელშეწყობა; 

 კულტურული ტრადიციების დაცვა-განვითარება; ფოთი უნდა გახდეს რესპუბლიკური 

და  საერთაშორისო  ფესტივალების, კონკურსების, სიმპოზიუმების, სხვა კულტურული  

ღონისძიებების  ქალაქი;  

 ტრადიციული სპორტული სახეობების ხელშეწყობა, სპორტული ინფრასტრუქტურის  

გაუმჯობესებაზე  ზრუნვა; 

 ფოთელი სპორტსმენების, ხელოვნებისა და კულტურის წარმომადგენლების 

მხარდაჭერა; საერთაშორისო სპორტულ და სახელოვნებო ღონისძიებებში მათი 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 

 ნიჭიერი ფოთელი ახალგაზრდების საზღვარგარეთ სწავლების დაფინანსება; 

 ეკლესიისადმი  სათანადო ყურადღების მიქცევა. 
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 წინა ხელისუფლების დროს  ქალაქის მოსახლეობაზე  კერძო საკუთრების ხელყოფის 

გამო მიყენებული მატერიალური ზიანის  კომპენსაციის საკითხის ეტაპობრივი 

გადაწყვეტა  მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 ფოთში მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო კოლეჯის  დაარსების საკითხის 

გადაწყვეტა. 

 ფოთელების დასაქმების ხელშეწყობა. ამ მიზნით თვითმმართველობის მიერ 

გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილე სუბიექტებისათვის ადგილობრივი კადრების  

დასაქმების  მოთხოვნის პირობის წაყენება. 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ).  

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან მიმართებაში უცნობია. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

 ქალაქში სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების დაბალი დონე; 

 ქალაქში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის ხელისშემწყობი 

საქმიანობის დაბალი დონე; 

 ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამების შემუშავებაში 

არსებული ხარვეზები.  

 

4. თქვენი აზრით,  რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 

 

 კარგი გეოსტრატეგიული მდებარეობა; 

 კარგად განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა (საგზაო, სარკინიგზო, 

საზღვაო); 

 შესაბამისი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე მუშახელი და ტექნიკური 

პერსონალი.  

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა 
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 საბიუჯეტო სახსრების ეკონომიური და ყაირათიანი ხარჯვა; 

 ადმინისტრაციულ-მმართველობითი ხარჯების შემცირება; 

 ბიუჯეტის შემოსულობების გაზრდისათვის კონკრეტული ღონისძიებების 

გატარება; 

 პრივატიზაციიდან დამატებითი სახსრების მოზიდვა.  

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

 ფოთში ბიზნეს გაერთიანების ჩამოყალიბება; 

 ფოთში ტრადიციულიო მრეწველობის დარგების განვითარების ხელშეწყობა; 

 ფოთის შიდა და აკვატორიულ წყლებში ეკოლოგიურად და სამართლებრივად 

რეგულირებული თევზის რეწვის და გადამუშავების დარგის განვითარება; 

 მრეწველობის დარგებში განვითარების ხელშეწყობის სტრატეგიის /კონცეფციის 

ჩამოყალიბება.  

 

ურბანული განვითარება/ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან მიმართებაში უცნობია. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

 დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანისათვის საჭირო ტექნიკური საშუალებების 

(ნაგავმზიდი მანქანები, ნაგვის კონტეინერები, ურნები, დამგველ-მომრწყავი 

მანქანები, ღია სანიაღვრე არხებიდან გრუნტისა და ფეკალის ამოსაღებად მანქანა-

აგრეგატები)  განახლება-რეაბილიტაცია და ახლის შეძენა. ამ მიმართულებით 

საერთაშორისო დონორების მოძიება. 

 ქალაქის ახალი ნაგავსაყრელის საკითხის ბოლომდე მიყვანა, ხოლო მანამ 

არსებულის მოწესრიგება.  

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 
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9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პარკის განახლების ღონისძიებების გატარება; 

 სვლა-გეზების და მარშრუტების მოწესრიგება.  

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

 შუქნიშნების მოწყობა; 

 ტროტუარების მოწესრიგება; 

 გეგმის შესაბამისად სიჩქარის შემზღუდავი მოწყობილობის დადგმა (ე.წ. მწოლიარე 

პოლიციელი) 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

 თვითმმართველობის და თვითმმართველობის სამსახურების ადმინისტრაციულ 

ოფისებში შესაბამისი პანდუსების მოწყობა.  

  

 კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

 კინოთეატრის მოწყობა; 

 საერთაშორისო და რესპუბლიკური ფესტივალების, კონკურსების ორგანიზება; 

 ქალაქის მხატვრულ-კულტურული კოლექტივების, ნიჭიერი შემოქმედების 

მხარდაჭერა მათი  სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად; 

 კულტურულ-საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.  

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

 ქალაქში მრავალპროფილიანი სასწავლებლის დაფუძნების მხარდაჭერა.  

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 
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14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან მიმართებაში უცნობია. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

 შეჭირვებული ოჯახების დახმარება, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაზე 

ზრუნვა; 

 შრომისა და ომის  ვეტერანთათვის ღირსეული პატივის მიგება; 

 სოციალური ჯგუფებისათვის ჯანმრთელობის    პროგრამების  დაფინანსება.  

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან მიმართებაში უცნობია. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან მიმართებაში უცნობია. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

  

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეკოლოგიური პროექტების განხორციელების 

ხელშეწყობა; 

 ქალაქის ნაგავსაყრელის საკითხის საბოლოო გადაწყვეტა; 

 თევზისა და სხვა გადამამუშავებელი საწარმოების მხრიდან გარემოზე და 

მოსახლეობისათვის ზიანის მიყენების (მათ შორის, საწარმოო ნედლეულისა და  

ნარჩენების სუნის გავრცელების) აღმოფხვრა.  
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19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

 მალთაყვის ტყე-პარკის გაწმენდა-დასუფთავება და იქ რეკრეაციულ-დასასვენებელი 

ზონის მოწყობა. 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის და 

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

 ქალაქის საფეხბურთო გუნდის ,,კოლხეთი-1913“ მხარდაჭერა, სტადიონის 

მშენებლობის დასრულება; 

 ქალაქში ორი დახურული ტიპის კულტურულ-სპორტული დარბაზის და ერთი 

საცურაო აუზის მოწყობა; 

 ქალაქში სპორტის ტრადიციული სახეობების ხელშეწყობა.  


