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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ფოთს დაუბრუნდეს დასაქმებული, მდიდარი ქალაქის, კულტურისა და განათლების ცენტრის 

სტატუსი. ფოთის ბიუჯეტი გაიზარდოს და მოხმარდეს ფოთის ინტერესებს.  

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

ფოთი დიდი შესაძლებლობების ქალაქია, მაღალი სამრეწველო პოტენციალით. ეს პოტენციალი 

ქალაქის მცხოვრებთ ღირსეულად დასაქმების შესაძლებლობას უნდა აძლევდეს. უნდა მოხდეს 

ფოთის პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, განვითარდეს ტურიზმი, ხელი შეეწყოს 

საოჯახო სასტუმროების მოწყობას.  

აღდგეს მოშლილი ინფრასტრუქტურა. დასრულდეს საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისა და 

რეაბილიტაციის პროცესი - ამ საკითხის მოგვარება ყველა ფოთელისთვის მნიშვნელოვანი და 

სასწრაფოა. დაუყოვნებლივ დავიწყებთ სანიაღვრე არხების მოწყობასა და რეაბილიტაციას - 

ქალაქს წლებია ეს პრობლემა აწუხებს. 

აუცილებელია გადაუდებელი ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება - ზღვა ინტენსიურად 

რეცხავს სანაპიროს, ართმევს ქალაქს მიწებს. ჩვენ დაუყოვნებლივ დავიწყებთ ამ 

მიმართულებით მუშაობას. ზამთრის დადგომამდე უზრუნველვყოფთ ქალაქის სრულ 

გაზიფიცირებას. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

ქალაქში, სადაც 17 საწარმო ფუნქციონირებდა და 29 000 ადამიანი იყო დასაქმებული, 

უმუშევრობა ნომერ პირველი პრობლემაა, ყველაფერთან ერთად მიუხედავად არსებული 

პოტენციალისა, ტურიზმი, როგორც ცხოვრების აქტიური სფერო და ეკონომიკის 

მიმართულება, შეიძლება ითქვას, რომ ფოთში არ არსებობს. მხედველობაში თუ არ მივიღებთ 

ფოთში საქმიანი წრეების წარმომადგენლების, გარკვეულწილად სპორტსმენებისა და 

კულტურის მუშაკების ვიზიტებს, ტურისტული მიზნით ჩამოსულთა რაოდენობა თითქმის 

შეუმჩნეველია. საბჭოთა პერიოდში ფოთში ტურისტული ბაზა ფუნქციონირებდა, რაც იმას 

მიუთითებს, რომ პოტენციალი აღნიშნულ სფეროში რეალურია, რასაც ამოქმედება და 
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თანამედროვე სტანდარტებთან შეხამება, ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა სჭირდება, 

ყველაფერი ეს კი ფინანსურ სახსრებთან არის დაკავშირებული, ადგილობრივ ბიუჯეტს ამის 

რესურსი არ გააჩნია.  

 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი შესაძლებლობები/უპირატესობები, 

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 

 

ფოთს საქართველოს საზღვაო კარიბჭეს უწოდებენ, გეო-სტრატეგიული მდებარეობით იგი 

მნიშვნელოვანი დატვირთვის მატარებელია ქვეყნის ეკონომიკის მომავლისათვის. ფოთი არა 

მხოლოდ თავისი სანავსადგურო სპეციფიკით არის საინტერესო, მას, მდიდარი ისტორიის 

მქონეს, ტურიზმის თვალსაზრისით, ხელშესახები პოტენციალი გააჩნია. ტურიზმის 

განვითარების პერსპექტივაში ფოთის არეალში განსაკუთრებით გამოკვეთილია მალთაყვის 

რეკრეაციული ზონა, რომელიც გამოირჩევა ზღვის ნოტიო და თბილი ჰავით, სამკურნალო 

თვისებების მქონე მაგნიტური ქვიშის პლაჟით. მალთაყვას გარს აკრავს შავი ზღვა, 

პალიასტომის ტბა, ოქროს ტბა, მდინარეები: კაპარჭინა და ფიჩორი. თევზაობა, ნადირობა, 

ლაშქრობა, ცხენებით გასეირნება, ამ და სხვა აქტივობებისთვის მალთაყვა იძლევა საუკეთესო 

შესაძლებლობებს. აქ არსებული „ოქროს ტბა“ საუკეთესო ადგილია წყალსათხილამურო 

სპორტის სახეობისათვის, სადაც 1991 წელს ევროპის ჩემპიონატი გაიმართა.  

შეიძლება ვთქვათ, რომ ქალაქი ფოთი თავისი წარსულით, გეოგრაფიული არეალით, 

ბუნებრივ-კლიმატური პირობებით, კულტურით, ტრადიციებით, ხელჩასაჭიდი ტურისტული 

პოტენციალის მქონეა, რომელსაც პერსპექტივაში მიზანმიმართული გათვლები, პროგრამირება 

და მატერიალურ-ფინანსური სახსრები სჭირდება.  

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია.  

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ამ კუთხით მნიშვნელოვანია დონორი საერთაშორისო ორგანიზაციების დაინტერესება 

ტურისტული სფეროთი, ინვესტიციების მოსაზიდად ღონისძიებების დაგეგმვა. 

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა  
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7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია.  

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

დაგეგმილია ასფალტის საფარის განახლება, ტროტუარების კეთილმოწყობა, ველოსიპედის 

მოყვარულთათვის შესაბამისი ბილიკების გათვალისწინება.  

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი  

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ვაპირებთ ავამოქმედოთ მუნიციპალური ტრანსპორტი და განვავითაროთ მისი ქსელი.  

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

აუცილებელია ყველა გზაჯვარედინზე დამონტაჟდეს შუქნიშანი, დაწესდეს კონტროლი 

ქალაქში გამართული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე.  

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია.  

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

ქალაქში არ არის კინო, თეატრი, ბავშვთა გასართობი ცენტრი, კარუსელები. შესაბამისად, ამ 

პრობლემების მოგვარება ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მალე დასრულდება თეატრის 
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ახალი შენობა, რომელიც 600 ადამიანზეა გათვლილი და ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება 

საქართველოში. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

მივესალმებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის 

ინიციატივას, რომ მეწარმეობა სკოლებში სავალდებულო საგანი  გახდება და მოსწავლეები XI 

კლასში, კვირაში ორი საათის განმავლობაში ისწავლიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 

მიიჩნევს, რომ სამეწარმეო განათლების შედეგად, მოსწავლეები მიიღებენ მეტ ცოდნას და 

გამოუმუშავდებათ უნარები, რათა მომავალში თავად გახდნენ მეწარმეები და დაასაქმონ 

ადამიანები. რაც შეეხება ხელმისაწვდომობას, გავაკეთებ მაქსიმუმს, რომ ქალაქის 

სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების შვილებს პრობლემა არ შეექმნათ სრულყოფილი 

განათლების მიღების მხრივ. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

ვაპირებ გვქონდეს მუდმივი კონტაქტი ქალაქის შესაბამის უწყებებთან, ასევე გამოვიყენოთ 

მასმედიის ადგილობრივი საშუალებები ამ მიმართულებით აღმზრდელობითი ღონისძიებების 

გატარებისათვის.  

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია.  

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

ავამოქმედებთ მუნიციპალურ საავადმყოფოს და ხელს შევუწყობთ საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამის შეუფერხებლად განხორციელებას. 
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17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ფოთში დღეისათვის 400-მდე ოჯახია საკუთარი ჭერის გარეშე. ვიზრუნებთ უსახლკარო 

ოჯახებისთვის აუცილებელი საცხოვრებელი პირობების შექმნისთვის. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

საბოლოოდ გადავწყვეტთ ფოთის ნაპირდაცვის და მელიორაციულ-ეკოლოგიურ პრობლემას. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების გაფართოებისა 

და განვითარებისთვის?  

 

ავაღორძინებთ მალთაყვის რეკრეაციულ ზონას. 

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

 

გეგმაში გვაქვს ქალაქში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის გაკეთება, ასევე უბნებში 

მცირე მოცულობების სპორტული კლუბების მოწყობა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების 

წესის პროპაგანდა.  


