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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ძირითად პრიორიტეტებად მიმაჩნია უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება, წყლის მიწოდების 

არასრული გრაფიკი, კანალიზაციის მოწესრიგება, ანტისანიტარია, მაწანწალა ძაღლების 

სიმრავლე; ცენტრალური და საუბნო გზების მოუწესრიგებლობა, შიდასაუბნო გარე განათება. 

 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)  

 

გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისათვის მიმაჩნია, რომ უნდა განვითარდეს 

ტურიზმი, რაც გამოიხატება გასართობი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებით, ტურისტების 

საერთაშორისო სტანდარტებით მომსახურებით, აგრეთვე აუცილებელია ხელი შეეწყოს მცირე 

ბიზნესის განვითარებას, განხორციელდეს ინფრასტრუქტურული პროექტები სანიაღვრე 

სისტემისა და კანალიზაციის მოსაწესრიგებლად. გაუმჯობესდეს ქალაქის ქუჩების საფარი, 

მოწესრიგდეს ქალაქის გარე განათება არა მარტო ცენტრალურ ქუჩებზე, არამედ შიდა საუბნო 

გზებზეც. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

მთავარი პრობლემაა ინვესტორთა სიმცირე, რომელიც არის ძირითადი წინაპირობა  ქალაქის 

ბიუჯეტის შესავსებად. 

 

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

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 

 

ჩემი აზრით, ჩემი ქალაქის ძირითადი პოტენციალი არის ტურიზმის განვითარება, აგრეთვე, 

გამომდინარე იქიდან, რომ კახეთი არის მევენახეობა-მეღვინეობის სამშობლო, ინვესტიციების 

მოზიდვა ამ სფეროში; ფესტივალების ჩატარება: ღვინის, ხალხური რეწვის, ოჯახურის 

პროდუქტების და სხვა. 
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5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა 

 

ჩემი საბიუჯეტო პრიორიტეტებია: სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელება, სოციალური საკითხების გადაჭრა, ეკონომიკური საკითხების გადაჭრა და 

ტურიზმის განვითარება, სხვადასხვა სახის კულტურული და სპორტული ღონისძიებების 

დაგეგმვა. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ვიქნები ინიციატორი პროექტის, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქში თავისუფალი 

ეკონომიკური ზონის შექმნას, აგრეთვე კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციას, რაც 

შექმნის ტურისტული ბიზნესის განვითარებისათვის ხელსაყრელ გარემოს. 

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის? 

 

გავაუმჯობესებ სასმელი წყლის მოწოდებას. მოვაწესრიგებ კანალიზაციას, 

გათვალისწინებული იქნება ქალაქის ბიუჯეტში სახურავების რეაბილიტაცია და ეზოების 

მოწესრიგება. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება სახსრები ახალი ტექნიკის შესაძენად, რაც ქალაქიდან 

საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენების დროულად გატანის საშუალებას მოგვცემს. 

 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ქალაქში ამჟამად არსებობს მხოლოდ კერძო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მოსახლეობის 

მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნება მუნიციპალიტეტური ტრანსპორტი, რაც 
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შესაძლობას მისცემს მოსახლეობას იმგზავროს იაფად. გათვალისწინებული იქნება შეღავათები 

სოციალურად დაუცველი ადამიანებისათვის. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

შევცვლი ქალაქში დღეს არსებულ ზოგიერთ მიმართულებას და მოვაწესრიგებ შუქნიშნებსა და 

საგზაო ნიშნებს. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

ამ კუთხით ვაპირებ მოვაწყო ქალაქში მაქსიმალური რაოდენობის პანდუსები და სხვა 

საშუალებები შეზღუდულ შესაძლებლობების პირთა გადასაადგილებლად. 

 

კულტურა და განათლება 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

ბიუჯეტში გავითვალისწინებ კულტურული ღონისძიებების დასაგეგმად თანხებს. აგრეთვე 

გათვალისწინებული იქნება თანხები ამ სფეროში არსებული შენობების რეაბილიტაციისათვის. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

ვეცდები ინტელექტუალური დონის აწევას მოზარდებში. დავეხმარები გაჭირვებულ ოჯახებს 

სხვადასხვა სახის მხატვრული ლიტერატურის შეძენაში. ბიბლიოთეკის დახმარებით 

მოვაწყობთ ლიტერატურულ საღამოებს. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

მოეწყობა სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც აგიტაციას გაუწევს ახალგაზრდებს ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დანერგვაში, აგრეთვე მავნე ჩვევების დაძლევაში. მერია დაეხმარება ყოფილ 

მსჯავრდებულებს დასაქმდნენ და იცხოვრონ საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში. 
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ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში? 

 

ბიუჯეტში გავითვალისწინებ ერთჯერადი სოციალური დახმარებისათვის თანხებს, აგრეთვე 

თანხებს, რომელიც დაეხმარება სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, ლტოლვილებს და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

ხელს შეუწყობ ამ სფეროში მომუშავე ინვესტორებს, რომლებსაც აქვთ უახლესი სამედიცინო 

აპარატურა და ჰყავთ მაღალკვალიფიციური მედპერსონალი, განახორციელონ თავიანთი 

საქმიანობა ჩვენს ქალაქში. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ამ კატეგორიის მოსახლეობისათვის ქალაქში მუნიციპალიტეტის შენობაში უკვე არსებობს 

სათნოების სახლი, სადაც სადილობენ თელავში მცხოვრები მიუსაფრები, რომელიც საჭიროებს 

ცალკე შენობის გამოყოფას და მათი რაციონის გაუმჯობესებას, შევეცდებოდი ამ კუთხით 

გათვალისწინებული ყოფილიყო თანხა ბიუჯეტში. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობას დიდ ზიანს აყენებს „თელავის ხევი“, რომელიც 

დღესდღეობით წარმოადგენს ქალაქის მოსახლეობის ნაგავსაყრელს. მე უდიდეს ძალისხმევას 

დავხარჯავდი ამ საკითხის მოგვარებისათვის და ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე 

დავაყენებდი საკითხს აღნიშნული ხევის სარეაბილიტაციოდ. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  
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დღსდღეობით ქალაქში არსებულ რეაკრიაციულ ზონას დიდი ზიანი მიაყენა 2012 წლის 

ივლისის სტიქიამ. მოსაწესრიგებელია აღნიშნული ზონის მდგომარეობა, რაც გამოიხატება 

იმაში, რომ უნდა მოხდეს ამ ზონიდან გამხმარი და განადგურებული ნარგავების გამოტანა, 

აგრეთვე თელავში არსებული პარკების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ბიუჯეტში 

გავითვალისწინებდი გარკვეულ თანხებს.    

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

 

ბიუჯეტში გავითვალისწინებდი თანხას სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის 

მშენებლობისათვის საცურაო აუზით. აგრეთვე გარკვეულ თანხებს სხვადასხვა სპორტული 

ღონისძიებების დასაგეგმად. 

 

თელავი 

 

1. გაქვთ თუ არა რაიმე გეგმა თელავში გარე ვაჭრობის საკითხის დარეგულირებისათვის 

და თუ გაქვთ, როგორ აპირებთ ამ საკითხის დარეგულირებას? 

შეიქმნება კეთილმოწყობილი და სანიტარიულად სტანდარტული ზონა, სადაც ქალაქში 

არსებული ყველა გარე მოვაჭრე შეძლებს შეღავათიანი ტარიფით განახორციელოს თავისი 

საქმიანობა. ქალაქის მერია თავის მხრივ დაეხმარება მათ ამ ადგილის პოპულაციისა და 

განვითარებისათვის. 

 

2. როგორ გესახებათ ქალაქში 2012 წლის სტიქიური მოვლენების შედეგად 

განადგურებული  თელავის მწვანე საფარის („მწვანე რგოლის,“ „გიგოს გორა,“ 

უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია, „ზუზუმბო“) აღდგენის და შენარჩუნების 

საკითხი? 

დაირგვება ნარგავები, გაშენდება ტყეები, დასუფთავდება, გაიწმინდება პარკებისა და 

დაყრილი ნარჩენებისაგან, დაწესდება ჯარიმები.    


