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კითხვარი თბილისის მერობის კანდიდატებისთვის 

გთხოვთ, პასუხი გასცეთ ქვემოთ ჩამოთვლილ შეკითხვებს. თითოეული 250 სიტყვას არ უნდა 

აღემატებოდეს. ზოგიერთ შეკითხვას შეგიძლიათ არ უპასუხოთ, რომელზეც ჯერჯერობით არ 

გაქვთ გამოკვეთილი პოზიცია ან, თქვენივე შეფასებით, ესა თუ ის საკითხი არ საჭიროებს ცალკე 

პოლიტიკის გატარებას. 

ზოგადი ხედვა / წინასაარჩევნო პროგრამის მოკლე შეჯამება 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითად პრიორიტეტებთან 

დაკავშირებით? 

განვითარება და ეკონომიკა 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ თბილისის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (არსებობის შემთხვევაში).  

3. თქვენი აზრით, რა მთავარი პრობლემები უშლის ხელს დედაქალაქის ეკონომიკურ 

განვითარებას? 

4. რა არის თბილისის ძირითადი შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა 

გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 

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

საბიუჯეტო პოლიტიკა.  

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ თბილისის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გასაუმჯობესებლად და ინვესტიციების მოსაზიდად? 

ურბანული განვითარება / ქალაქდაგეგმარება / ბინათმშენებლობა 

7. როგორ ფიქრობთ მოქალაქეთა საბინადრო პირობების გაუმჯობესებას? 

8. რა ღონისძიებებს გეგმავთ დედაქალაქში ქუჩების უკეთ დასუფთავებისთვის? 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

9. რა ღონისძიებებს მიმართავთ  ქალაქში ქვეითთა გადაადგილების მაქსიმალური 

უსაფრთხოებისა და კომფორტისთვის? 

10. როგორია  საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის გაუმჯობესების თქვენეული გეგმა? 
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11. რა ქმედით ნაბიჯებს გადადგამთ დედაქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისთვის? 

12. რა მექანიზმებით ფიქრობთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

გადაადგილების ხელშეწყობას? 

13. როგორ აპირებთ უპატრონო ცხოველების საკითხის მოგვარებას? 

კულტურა და განათლება 

14. როგორია თქვენი ხედვა თბილისის კულტურული და შემოქმედებითი პოტენციალის 

განვითარების თვალსაზრისით? 

15. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ თბილისში განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად? 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

16. რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის 

პრევენციისთვის? 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

17. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა დედაქალაქში? რა სოციალური 

პროგრამები განხორციელდება? 

18. რა გზებს მიმართავთ  თბილისში ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების გაზრდისთვის? 

19. რა ღონისძიებებს გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად? 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

20. როგორია თქვენი გეგმები და ხედვა თბილისის ეკოლოგიურ მდგომარეობასთან 

დაკავშირებით? 

21. რა ღონისძიებებს გაატარებთ თბილისში რეკრეაციული ზონების, პარკების გაფართოებისა 

და განვითარებისთვის? 

22. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის და 

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

კულტურული მემკვიდრეობა 
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23. რა ღონისძიებებს მიმართავთ თბილისის ისტორიული იერსახის შესანარჩუნებლად? 

24. რას ფიქრობთ ხელოვნების მუზეუმის შესაძლო დანგრევასთან დაკავშირებით? 

სხვა საკითხები 

25. 2021 წლის ივლისში განხორციელდა მასშტაბური ძალადობა ლგბტქი+ თემისა და 

ჟურნალისტების წინააღმდეგ. როგორია ამ საკითხზე თქვენი, როგორც მერობის 

კანდიდატის პოზიცია?  

26. მერობის შემთხვევაში, თქვენი კომპეტენციისა და პოლიტიკური როლის 

გათვალისწინებით, როგორ შეუწყობთ ხელს აზრის, შეკრებისა და მანიფესტაციის 

უფლებების დაცვასა და თავისუფლებას? 

27. რა ღონისძიებებს გეგმავთ დაუსრულებელი მშენებლობების, ავარიული შენობა-

ნაგებობების პრობლემების რეგულირებისთვის? 

28. როგორია თქვენი პოზიცია თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობასთან 

დაკავშირებით?  

29. მდინარე მტკვარი - თბილისის ორგანული ნაწილი, ამ ეტაპზე ნაკლებად ათვისებულია. 

თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება სატრანსპორტო თუ  სარეკრეაციო მიზნებისთვის მისი 

უფრო ეფექტურად გამოყენება?  


