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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ჩვენი პრიორიტეტებია ადამიანი, ოჯახი, გარემო. ადგილობრივი ბიუჯეტი სწორედ მათ, 

ადამიანებს, უნდა მოხმარდეს. გრძელდება მახინჯი პრაქტიკა – ახალი ხელისუფლების 

წარმომადგენლებიც, ძველის მსგავსად, მეტად მაღალ ხელფასებსა და პრემიებს იღებენ. ჩვენ 

მივაღწევთ იმას, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი იყოს ორიენტირებული მოქალაქეებზე და არა 

ადგილობრივ მოხელეებზე. ბიუჯეტის ეკონომიის წყაროები არსებობს. მაგალითისთვის, 

ბიუჯეტის გაბერილ ხარჯებს სერიოზულად შეამცირებს მოხელეთა პერსონალურ 

ავტომობილებზე უარის თქმა. იარსებებს მხოლოდ ერთიანი, მუნიციპალური შეზღუდული 

ავტოპარკი, რომელსაც მოხელეები სამსახურეობრივი საჭიროებისთვის გამოიყენებენ. ეს 

წინადადება ცენტრალურმა ხელისუფლებამაც უნდა გაიზიაროს, რათა სახელმწიფო ბიუჯეტის 

მილიონები დაიზოგოს. 

ეკონომია შეეხება საპრემიო თანხებს, რომელთაც ახალი ხელისუფლებაც ისევე 

რეგულარულად იღებს, როგორც ძველი.  

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ).  

 

საჭიროა ინვესტიციების მოზიდვა, რომლის ხელშემშლელი ყველაზე დიდი ბარიერია 

ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური არასტაბილურობის განცდა. ამ კომპონენტის დაძლევისა 

და საგადასახადო პოლიტიკის კიდევ უფრო ლიბერალიზაციის შემთხვევაში, მოკლე დროში 

შესაძლებელია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სწრაფი ტემპით დაწყება. ცხადია, 

ამისთვის ბევრი გადაწყვეტილება ცენტრალური ხელისუფლების დონეზეა მისაღები და ჩვენ 

ვაპირებთ მის წინაშე ამ საკითხების დაყენებას - ეტაპობრივად 3 წელიწადზე გაწერით უნდა 

შემცირდეს: საშემოსავლო გადასახადი 20-დან 12%-მდე, მოგების გადასახადი – 15-დან 10%-

მდე, დივიდენდის გადასახადი – 5-დან 2%-მდე. ეს მნიშვნელოვანწილად შეუწყობს ხელს 

ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას და სტიმულს მისცემს მცირე და საშუალო 

ბიზნესის განვითარებას. გადასახადების აღნიშნული განაკვეთების შემცირებით გამოწვეული 

ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის შესაძლო კლება პირველ ეტაპზე კომპენსირებადია, ერთის 

მხრივ, ზემოთ აღნიშნული ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესებით და, მეორეს მხრივ, 

სახელმწიფო აპარატის ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებით ( რაც წელიწადში 350 მლნ. 

ლარს უტოლდება). თუმცა ადგილობრივ დონეზეც არის შესაძლებელი ინვესტიციებისთვის 

მიმზიდველი გარემოს შექმნა. გარდა ამისა, ადგილობრივ თვითმმართველობას შეუძლია 
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საკუთარი რაიონის თუ ქალაქის პოპულარიზაცია, დაძმობილებულ ქალაქებთან და 

რეგიონებთან თანამშრომლობა უცხოეთში. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

ამ პერიოდისათვის ცენტრალურ და ადგილობრივ მმართველობას შორის ჩამოუყალიბებელი, 

არარსებული ერთიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმა. 

 

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

უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და 

ურბანული განვითარების მისაღწევად?  

 

მისი გეოგრაფიული მდებარეობა. ჩვენი ქალაქი უნდა განვიხილოთ როგორც მცხეთა, 

თბილისი, რუსთავი, გარდაბანი, ამ კონგლომერატის შემადგენელი ნაწილი. ასევე 

შესაძლებელია, საერთაშორისო სატრანსპორტო მაგისტრალების: ძირითადად რკინიგზის 

სქემასთან მიბმული ერთიანი ლოჯისტიკური ცენტრის შექმნა.   

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

პრიორიტეტები: სოციალური, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ინფრასტრუქტურული 

პროგრამები. პოლიტიკა: თვითმმართველობა მეტ ყურადღებას უნდა აქცევდეს ახალი სამუშაო 

ადგილების  შექმნას. უმუშევრობა - ეს არის თითქმის ყველა პრობლემის საწყისი. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ჩვენ შევუწყობთ ხელს, შევუქმნით სასურველ პირობებს და მოვუწყობთ ინფრასტრუქტურას, 

ისეთ ბიზნეს წინადადებებს, რომლებიც შექმნის ქალაქთან ერთად გარკვეულ დოვლათს და 

არა იმას, რომელიც მხოლოდ ქალაქისგან ელის სარგებელს. 

 

ურბანული განვითარება/ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  
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ხელს შევუწყობთ ამხანაგობების სრულფასოვანი ფორმის ჩამოყალიბებას. და ამ ეტაპზე 

თანადაფინანსების პრინციპით მათთან ერთად განვახორციელებთ საჭირო პროგრამებს. მათ 

შორის დიდ ყურადღებას მივაქცევთ საცხოვრებელი სახლების ენერგო ეფექტურობას.  

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

პირველ რიგში სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის ჩავატარებდი სხვადასხვა ღონისძიებას, რათა 

გაეცნონ ქალაქური თანაცხოვრების ძირითად პრინციპებს.  ამ ღონისძიებებს, რა თქმა უნდა, 

ეყოლება მაყურებელი: მშობლები, რომელთათვისაც ერთგვარი შეხსენებაც იქნებოდა, თუ 

როგორი დამოკიდებულება არის საჭირო ქალაქთან მიმართებაში. 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

პირველ რიგში  მივაქცევდი ყურადღებას მათი მომსახურების ხარისხს, თუ როგორ სერვისს  

სთავაზობენ მოქალაქეებს.  

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის?  

 

გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურის შექმნას. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

ყველა იმ ღონისძიებას, რაც მათ ადაპტაციას ხელს შეუწყობს. 

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 
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ადგილობრივ თვითმმართველობებში შეიქმნება მაღალი ლეგიტიმაციის სამხატვრო საბჭოები, 

რომლებიც შეიმუშავებენ ხელოვანთათვის სხვადასხვა ტიპის დახმარებებისა და მათი 

შემოქმედების დაფინანსების პროგრამებს. მათი ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქართული 

კულტურის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა იქნება. ჩვენი ქვეყანა ცნობილია თავისი 

მრავალფეროვნებითა და კულტურის სიმდიდრით. ყველა კუთხეს საკუთარი, განუმეორებელი 

კოლორიტი აქვს. ამ მრავალფეროვნების შენარჩუნება ჩვენი მოვალეობაა. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

სტუდენტები ისარგებლებდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შეღავათიან ფასებში. 

წარჩინებულებს ექნებოდათ წახალისების სახით ფულადი პრემია. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

  

კრიმინოგენული სიტუაციის გამოსწორება პირდაპირ უკავშირდება საზოგადოების სოციალურ 

მდგომარეობას; სოციალური სიდუხჭირე, უმუშევრობა, ახალგაზრდობის დაუსაქმებლობა 

ხელს უწყობს კრიმინოგენული ვითარების დამძიმებას.   

აუცილებელია პრობლემის კომპლექსური შესწავლა და სისტემური ანალიზი. კონტექსტიდან 

ამოგლეჯილი ერთჯერადი პროგრამები არაფრის მომტანია. სახელმწიფო უნდა ებრძოლოს არა 

დამნაშავეს, არამედ დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებს. 

აუცილებელია სარეაბილიტაციო პროგრამების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს ციხიდან 

გათავისუფლებული პირების რესოციალიზაციას საზოგადოებაში. კრიმინალთან ბრძოლა არ 

გულისხმობს სასჯელის გამკაცრებას. დაუშვებელია ერთი ადამიანის, თუნდაც დამნაშავის 

უფლებების არაპროპორციული შეზღუდვა. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა: 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

უნდა გაიზარდოს პირველადი ჯანდაცვის დაფინანსების წილი ქვეყნის ჯანდაცვით 

ბიუჯეტში; ვიზრუნებთ პირველადი ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე; 
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გავზრდით მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას პირველადი ჯანდაცვის 

დაწესებულებებისადმი; გავაძლიერებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისკენ 

მიმართულ საქმიანობას; ავამაღლებთ მოსახლეობის ინფორმირებულობას პირველადი 

ჯანდაცვის არსისა და მნიშვნელობის შესახებ. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში?  

 

აუცილებელია სახელმწიფო ჯანდაცვით ბიუჯეტში ამბულატორიული დახმარების წილის 

გაზრდა, ამბულატორიული დახმარების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება, მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის განახლება. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად? 

 

უნდა  აღირიცხოს ისინი  და მათთვის სოციალური საცხოვრისები შეიქმნას.  

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების ქუჩების სისუფთავის გაუმჯობესება სხვადასხვა 

საკითხთა ერთგვარი კომპლექსია. კერძოდ, აუცილებელია  საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო 

ნარჩენების მართვის გამართული სისტემის შექმნა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პირველადი 

სეპარაცია მოქალაქეების მიერ, მეორადი გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარება და, 

რაც მთავარია, ბავშვობიდანვე ჩვენი თანამოქალაქეების კულტურის ჩამოყალიბება სუფთა 

საცხოვრებელი გარემოს შექმნის და გაფრთხილების კუთხით. ჩვენი ქალაქი ნახევრად 

უდაბნოს ზონაში მდებარეობს. ამდენად დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს სხვადასხვა 

წარმოების ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ამას ემატება ქალაქში არსებული ტრანსპორტის 

გამონაბოლქვი. ამდენად, აუცილებელია საველოსიპედო ბილიკების გაზრდა, ეს გეგმა ჩემ მიერ 

იყო შემუშავებული 2008 წელს ქალაქ რუსთავში. 

დედაქალაქის საჰაერო აუზს, ძირითადად, აბინძურებს სატრანსპორტო საშუალებები 

(ოფიციალური ცნობით - 95%). საქართველოში რეგისტრირებული 900 000 ავტომობილის  80%-

ზე მეტის ასაკი 15-18 წელს აჭარბებს, საქართველოში სავალდებულო არ არის საავტომობილო 

საწვავის ხარისხის კონტროლი, არ არის წახალისებული ეკოლოგიურად უსაფრთხო, 



  რუსთავის მერობის კანდიდატის ხედვა: 

                                                       კობა ძლიერიშვილი / გაერთიანებული ოპოზიცია 
 

6 
 

საწვავეფექტური და ახალი ავტომობილების იმპორტი, არ არის დანერგილი ავტომობილების 

საწვავდამზოგავი სტილით (,,ეკო-დრაივინგი!“) სიარულის უნარ-ჩვევების შეძენა. 

ყოველივე ზემოთქმულის გამოსასწორებლად უნდა შეიქმნას სატრანსპორტო საშუალებების 

გამონაბოლქვისგან ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა, რაც ზემოთ 

ჩამოთვლილის გარდა, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ეფექტური სისტემის 

შექმნასაც გულისხმობს. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

აუცილებელია ქალაქში შეიქმნას სამელიორაციო სისტემა, რითიც მორწყავენ სკვერებს, 

პარკებს. აუცილებელია ქალაქის განვითარების გეგმაში გათვალისწინებული იყოს გამწვანების 

ზონები. 

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

შევუქმნით კარგ პირობებს არსებულ სპორტულ ორგანიზაციებს. დავეხმარებით მათთვის 

საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნაში. მოეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის. 

       


