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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების 

შესახებ? 

 

ქალაქი გორი, სიდიდით მეხუთე ქალაქია საქართველოში. იგი მრავალეროვანი 

მოსახლეობით, სხვადასხვა რელიგიებსა და ეთნიკურ უმცირესობებთან შემწყნარებლური და 

ტოლერანტული გარემოთი გამოირჩევა. 

გორის, როგორიც ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტი, ჩემთვის, როგორც 

მერობის კანდიდატისთვის არის: ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბინაო 

ფონდის შექმნა, მოქალაქეთა სოციალური და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ინვესტიციების 

მოზიდვა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის. ამავდროულად, პრიორიტეტია  

რომ ადამიანებისთვის გამარტივებული იყოს თვითმართველობის ორგანოებთან 

ურთიერთობა. საჭიროა, ყოველგვარი ბიუროკრატიული მექანიზმების აღმოფხვრა 

მოქალაქეების პრობლემების უკეთ მოწესრიგების მიზნით. 

უნდა შეიქმნას მცირე საწარმოები იმ პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების დამზადების 

მიზნით, რომელიც ექსპორტის სახით შემოდის სხვადასხვა ქვეყნებიდან მაშინ, როცა 

არსებობს რეალური პირობები იმისათვის, რომ მცირე საწარმოებმა უზრუნველყონ არამარტო 

გორის მოსახლეობა, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების პროდუქციით მომარაგება.  

ეს ხელს შეუწყობს ქალაქ გორის ეკონომიკურ განვითარებას. 

   

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

რაიონის ეკონომიკური აქტივობის ზრდისა და განვითარების წინაპირობა, თავისუფალი და 

კონკურენტული ბაზრის პრინციპებზე დაფუძნებული ეკონომიკური და ბიზნესგარემოს 

ჩამოყალიბებაა, რაც თავის მხრივ ემყარება უსაფრთხო და პროგნოზირებადი ბიზნესგარემოს 

შექმნას; 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

  

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  
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4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ, მოკლედ განმარტოთ 

თქვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

 აქტიური ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის გატარება; 

 მცირე  ბიზნესის განვითარება და მისთვის ფინანსურ  რესურსებზე  წვდომის 

უზრუნველყოფა; 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

მინიმალური დონით უნდა მოხდეს ჩარევა ბიზნესურთიერთობებში და თავად ბიზნესმა, 

განსაკუთრებით კი, მცირე ბიზნესმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილების შექმნა და 

ადგილობრივი წარმოების მოცულობის ზრდა. უნდა მოხდეს:  

 მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა კონკრეტული საგადასახადო ინიციატივით; 

 თავისუფალი ბიზნესის უკეთესი დაცვის მექანიზმების ფორმირება/გაძლიერება; 

 მიზნობრივი იაფი სესხების უზრუნველყოფა; 

 გონივრული დაბალი ტარიფების ფორმირება. 

მცირე  ბიზნესის განვითარება უზრუნველყოფს რეგიონის ეკონომიკური კრიზისიდან 

გამოყვანას, უმუშევრობის შემცირებას, სიღარიბის დაძლევასა და სოციალური ფონის 

გაუმჯობესებას. 

სოციალური სფერო ერთ–ერთი ძირითადი პრიორიტეტია. აქედან გამომდინარე,  

ადგილობრივი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი სწორედ ამ სფეროსკენ უნდა იყოს მიმართული. მის 

მიზანს უნდა წარმოდგენდეს სოციალურად დაუცველი და განსაკუთრებული საჭიროებების 

მქონე მოქალაქეების დახმარება და მათზე ზრუნვა და უნდა ითვალისწინებდეს 

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა შეღვათების პაკეტების 

შეთავაზებასა და მომსახურების გაწევას. 

ქალაქ გორში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით, პირველ ყოვლისა, მუშაობა 

წარიმართება ადგილობრივი რესურსების აღრიცხვის მიმართულებით. შემდეგ, მომზადდება 

საინვესტიციო წინადადებები, რომლებიც დაეგზავნება ჩვენი რეგიონით და კონკრეტულად, 

ქალაქ გორით დაინტერესებულ ბიზნესმენებს. პარალელურად, ყველა საჭირო კომუნიკაცია 

გაიმართება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ინვესტორთათვის საინტერესო 
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ტერიტორიების ფარგლებში. 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? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

კულტურა და განათლება 
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12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.    

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.    

 

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?  

 

ექიმების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა სავალდებულო უნდა იყოს 

სამედიცინო დაწესებულების ადმინისტრაციისთვის იმ პრინციპით, რომ ეს იქნება ამ 

დაწესებულების, როგორც სამეწარმეო სუბიექტის პირდაპირი ხარჯი; 

მოსახლეობისათვის  ხელმისაწვდომი უნდა იყოს  მაღალი ხარისხის სამედიცინო 

მომსახურება:  

 ამბულატორიული მომსახურება (ოჯახის/სოფლის ექიმი და სპეციალისტები); 

 მოსახლეობის პროფილაქტიკური გამოკვლევები (სკრინინგი) და იმუნიზაცია (აცრა); 

 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება; 

 ჰოსპიტალური მომსახურება (მათ შორის, გულის სისხლძარღვთა სტენტირება, 

შუნტირება); 

 ორსულთა მოვლა და მშობიარობა; 

 ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობა (მათ შორის,  სხივური თერაპია, 

ქიმიოთერაპია); 

 გადაუდებელი სტომატოლოგია; 

 მედიკამენტები - 30%  დაფინასებით; 
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 დიაბეტის პროგრამა; 

 ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამა; 

 ანტირაბიული (ცოფის საწინააღმდეგო) დახმარების პროგრამა; 

 უსაფრთხო სისხლის პროგრამა; 

 ტუბერკულოზის პროგრამა; 

 აივ ინფექციის/შიდსის პროგრამა; 

 დიალიზისა და თირკმლის გადანერგვის პროგრამა; 

 ნარკომანიის პროგრამა; 

 ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის პროგრამა; 

 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის პროგრამა; 

 იშვიათი დაავადების მქონე ავადმყოფთა მკურნალობის პროგრამა; 

 პროფესიულ დაავადებათა პრევენციის პროგრამა; 

 უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა და კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა. 

ექიმების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა სავალდებულო უნდა იყოს 

სამედიცინო დაწესებულების ადმინისტრაციისთვის იმ პრინციპით, რომ ეს იქნება ამ 

დაწესებულების, როგორც სამეწარმეო სუბიექტის პირდაპირი ხარჯი; 

აუცილებელი  ამოცანაა, რუსეთ–საქართველოს ომში დაღუპულ  ჯარისკაცთა ოჯახებისა და 

2004  წლის აგვისტოში, შიდა ქართლში, ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე 

საბრძოლო ოპერაციების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისას დაღუპულ  

ჯარისკაცთა ოჯახების  დახმარება კომუნალური გადასახადების დაფარვაში. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

100 და მეტი წლის უხუცესებისთვის ერთჯერად უნდა გაიცეს მატერიალური დახმარება. 

აგრეთვე, ყოველდღიური მოხმარების  მედიკამენტებით დახმარება. სოციალურ–

ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, აუცილებლობას წარმოადგენს მოქალაქეთა   

მედიკამეტებით დახმარების პროგრამა. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს სოციალურად 

დაუცველი ოჯახები, ვეტერანები, ცერებრალური დამბლით,  დაუნის სინდრომით 

დაავადებული,იძულებით გადაადგილებული  მოქალაქეები და პენსიონერები 

წარმოადგენენს. აუცილებელია, დახმარების გაწევა  გარდაცვლილი მარტოხელა, 

სოციალურად დაუცველი  მოქალაქეებისა და სამშობლოს  დაცვისას   დაღუპულთა და ომის 

შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო  მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯების    

ანაზღაურებას. 

ასევე, მნიშვნელოვანი ზრუნვა სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებზე. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და ცერებრალური დამბლით, დაუნის 

სინდრომით დაავადებული, გონებრივი ჩამორჩენის მქონე ბავშვების  ყოველთვიური 

ფულადი დახმარება. მათი 100%-იანი სარეაბილიტაციო თანხის გამოყოფა და 
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მედიკამენტოზური მკურნალობა, სპეციალური გზების მოწყობა რაც მათ გადაადგილებას 

ხელს შეუწყოფს.  

 

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. 

მრავალშვილიანი ოჯახების ფულადი დახმარება  თითოეულ ბავშვზე    ყოველთვიურად, 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს მიუსაფარ და ე.წ. რისკის ქვეშ მყოფ  ბავშვებს, 

განხორციელდეს მათი მოვლა და პატრონობა, სხვა და სხვა სპეციალობის დაუფლება, 

აუცილებელია თვიმმართველ ქალაქში არსებობდეს მუნიციპალური ტრანსპორტი.  

მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო სამგაზვო ბარათებით უნდა სარგებლობდნენ: 

სოციალურ დაუცველი მოქალაქეები, ვეტერანები, ცერებრალური დამბლით, დაუნის 

სინდრომით დაავადებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირები, მრავალშვილიანი 

ოჯახები (3 და მეტი შვილი), რუსეთ–საქართველოს ომში დაღუპულ   ჯარისკაცთა ოჯახები.  

ასევე, მნიშვნელოვანია: 

 სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რუსეთ–

საქართველოს ომში დაღუპულ   ჯარისკაცთა ოჯახების შვილების, საწავლის 

საფასურის 50% დაფინანსება; 

 მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 

ადამიანებისათვის თავშესაფარის მიცემა და მოვლა-პატრონობა; 

 სახელმწიფო, მრავალპროფილიანი კლინიკის დაარსება, რომელიც ჩართული იქნება 

საყოველტაო დაცვის სრულ პროგრამაში; 

პროგრამის უმთავრესი შედეგი მოხუცებულთათვის იმის რწმენის  დაბრუნებაა, რომ მათზე 

ვიღაც ზრუნავს. მოხუცთა სახლის ბენეფიციარები გარანტირებულბი უნდა იყვნენ საკვებით, 

სითბოთი და სიცოცხლისათვის სხვა აუცილებელი პირობებით. 

მოსახლეობისათვის  ხელმისაწვდომი უნდა იყოს  მაღალი ხარისხის სამედიცინო 

მომსახურება. ფარმაცევტულ და, ზოგადად, სამედიცინო მომსახურების ბაზარზე უნდა 

გატარდეს აქტიური ანტიმონოპოლიური ზომები. 

 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 
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ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.    

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოებისა და განვითარებისთვის?  

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.    

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

განვითარებისთვის და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.    

 

გორი 

 

1. როგორ გესახებათ გორის აგრარული ბაზრის ირგვლივ შექმნილი საკითხის 

მოგვარება? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.    

  

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

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.    

 

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? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.    

 

5. რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 

ბავშვებისთვის საჭირო რაოდენობის ადგილების შესაქმნელად? 
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ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.    

 


