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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ?   

                         

ქალაქის განვითარების ძირითად პრიორიტეტად მესახება სამუშაო ადგილების შექმნა, 

შესაბამისად, ამასთან დაკავშირებული ინფრასტურქტურის განვითარება. გაჩერებული 

ობიექტების ამუშავება. მუშა ხელის გადამზადება პროფესიული თვალსაზრისით. 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

რუსთავის შესაძლებლობისა და მასშტაბების გათვალისწინებით მცირე და საშუალო 

ბიზნესის განვითარება და მათი მაქსიმალურად ხელშეწყობა. რუსთავის ჩართვა ქვეყნის 

საერთო განვითარების გეგმაში და მისი აქტიურად დაკავშირება დედაქალაქთან. 

კომუნიკაციის განვითარება მეზობელ ქალაქებთან და რეგიონებთან. 

 

3. თქვენი აზრით რა არის მთავარი პრობლემები, რომელიც თქვენი ქალაქის 

ეკონომიკურ  განვითარებას ხელს უშლის? 

 

სამუშაო ადგილებისა და ინფრასტრუქტურის არ არსებობა. ქალაქის როლის დაკარგვა 

საქართველოს საერთო განვითარებაში. 

 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 

 

რუსთავი ყველა სხვა ქალაქისგან განსხვავდება მრავალეროვნებით. ქალაქის განვითარების 

საერთო საქმეში ჩაერთვება  რუსთავში მაცხოვრებელი ყველა ეროვნების ადამიანი, რადგან 

რუსთავი ყველას ქალაქია. ქალაქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობაა მისი საკვანძო 

მდებარეობა აღმოსავლეთ რეგიონში. 

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ, მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 
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ბიუჯეტი ორიენტირებული იქნება ქალაქის ინფრასტრუქტურის განახლებაზე და 

განვითარებაზე, ბიზნესის ხელშეწყობა და წახალისება მნიშვნელოვანი ორიენტირი გახდება. 

ბიუჯეტის 40 % სოციალური პროგრამების დაფინანსებას მოხმარდება. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

გონივრული საგადასახადო შეღავათი მიეცემა რეალურ ბიზნესს, განთავისუფლდება 

დამატებითი რეგულაციებისგან. ყველა ახლად წამოწყებული ბიზნესის ხელშეწყობის 

მიზნით თვითმართველობა აიღებს თვის თავზე კომუნიკაციების მშენებლობას. 

 

ურბანული განვითარება/ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის? 

 

საცხოვრებელი პირობები შეფასდება უბნების მიხედვით. დაჩქარებული ტემპით 

მოწესრიგდება პირველადი  საავარიო დონის ინფრასტრუქტურა. განვითარდება შიდა 

ამხანაგობის, რომლის საფუძველზეც მოხდება ინფორმაციის სწრაფად მიწოდება 

მუნიციპალიტეტებისთვის. არსებებს ცხელი ხაზის, რის საფუძველზეც მოხდება სწრაფი 

რეაგირება. ქალაქის სრული მასშტაბით შეკეთდება საკანალიზაციო სანიაღვრე სისტემა.  

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

უნდა შეფასდეს ქალაქის საგზაო რეზერვი და მწვანე ზოლთან მისი შეერთება, მოხდეს 

ნარჩენების დროულად გატანა. შეიქმნას და გაძლიერდეს მუნიციპალური საწარმო. ბიუჯეტი 

უნდა მოხმარდეს ქალაქის ინფრასტრუქტურას, გონივრულად და სრული გამჭირვალობით 

დაიხარჯოს განსაკუთრებულ და გადაუდებელ შემთხვევებს. 

გონივრული საგადასახადო შეღავათი უნდა მიეცეს რეალურ ბიზნესს. საჭიროა ტურიზმის 

განვითარება, მათ შორის სამედიცინო ტურიზმისაც, რაშიც მოიაზრება მაღალი დონის 

სამედიცინო მომსახურება. 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

იგეგმება საქალაქო ტრანსპორტის გაიაფება გონივრულ ზღვრულ დონემდე, ელექტრონულ 

დონეზე ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა მგზავრისათვის ტრანსპორტის 
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მოძრაობის შესახებ; ტრანსპორტის რაოდენობის გაზრდა, რაც უზრუნველყოფს მგზავრის 

თავისუფლად გადაადგილებას; ეტაპობრივად ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტრანსპორტის 

შემოყვანა ქალაქში 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

შეიქმნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების გადაადგილებისა და 

მომსახურების საჭირო ინფრასტრუქტურა (ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი 

დაწესებულებები, საჯარო დაწესებულებები). მათი მხარდამჭერი პროექტების 

განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება. 

 

კულტურა და განათლება 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

იქნება სრული მობილიზება და ხელშეწყობა საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლების 

დონის ასამაღლებლად. ქვეყნის მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში ქალაქი აქტიურად 

ჩაერთვება. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

იგეგმება პედაგოგების გადამზადება და პროფესიული დონის ამაღლება. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

14. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

მოხდება აგიტაცია-პროპაგანდა ჯანსაღი და სწორი ცხოვრების წესის შესახებ. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში? 
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ყველა პენსიონერი, მოსწავლე და სტუდენტი განთავისუფლებული იქნება მუნიციპალური 

ტრანსპორტის გადასახადისაგან, ყველა სოციალურად დაუცველი ოჯახი ქალაქის 

ბიუჯეტიდან მიიღებს 100 ლარს, ჩატარდება ზუსტი აღრიცხვა და ის ოჯახი, რომლის 

თუნდაც ერთი წევრი არის უმუშევარი, დასაქმებამდე მიიღებს 500-ლარიან ვაუჩერს 

კომუნალური მომსახურების ხარჯების დასაფარად. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური 

პირობების გასაუმჯობესებლად?  

 

იგეგმება მათთვის უფასო საკვებისა და ჯანდაცვის პუნქტების კეთილმოწყობა და 

გაძლიერება. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

იგეგმება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოწესრიგება, მწვანე ზოლის განვითარება და 

გაზრდა, ტექნიკური სარწყავი სისტემის მშენებლობა. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოებისა და განვითარებისთვის?  

 

შევიმუშავებთ ერთიანი საქალაქო განვითარების გეგმას, განვავითარებთ სანერგე 

მეურნეობას, რაც გულისხმობს სამუშაო ადგილების შექმნას. 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის 

და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

იგეგმება რაც შეიძლება მეტი სპორტული დაწესებულების შექმნა. ასევე უბნის მასშტაბით 

მცირე ზომის სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ჯანსაღი ცხოვრების 

პროპაგანდა, რეგულარული სპორტული ღონისძიებების ჩატარება. 


