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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ქალაქმა უნდა დაიბრუნოს თავის დიდება, გახდეს კულტურულ-საგანმანათლებლო-

საუნივერსიტეტო ქალაქი. 

 

ეკონომიკა და განვითარება 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)?  

 

საჭიროა წვრილი მეწარმეობის სტიმულირებისა და განვითარების ფონდის დაარსება, 

რომელიც საინფორმაციო, ტექნიკურ და მატერიალურ დახმარებას გაუწევს მოქალაქეებს, 

რომლებსაც აქვთ ბიზნესიდეა. პრიორიტეტი იქნება მიკრო და მინისაწაროების განვითარება, 

რასაც ბიუჯეტის 5% მოხმარდება. 3 წელიწადში პროექტის ფარგლებში 200-250 მეწარმე 

დასაქმდება.  

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

ქალაქის მცირე ბიუჯეტი, რასაც თან ერთვის წინა და არსებული ცენტრალური მთავრობის 

უუნარობა, მთლიანად ქვეყანაში განავითაროს ეკონომიკა. 

 

4. თქვენი აზრით,  რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 

 

ძირითადად, ეს არის ჯერ კიდევ შემორჩენილი კვალიფიციური კადრები და სხვადასხვა 

დარგების განვითარებისათვის შენარჩუნებული გენეტიკური მეხსიერება. 

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

ბიუჯეტის 6-7% მიმართული იქნება უფასო ჯანდაცვაზე, 1% -საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე, 4 % - შეჭირვებული ადამიანებისათვის ბინათმშენებლობაზე.  
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6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

უპროცენტო, გირაოს გარეშე გაცემული სესხების საფუძველზე განვავითარებთ მიკრო და 

მინი ბიზნესს, ხელს შევუწყობთ ინვესტიციების მოზიდვასაც. 

 

ურბანული განვითარება 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  

 

ყოველ წელს 40 ბინას საჩუქრად გადავცემთ ყველაზე გაჭირვებულ ადამიანებს, ხოლო 360 

ბინას ყოველგვარი გირაოს, პირველადი შენატანისა და პროცენტის გარეშე 

თვითღირებულების ფასში გადავცემთ 10-15-20-წლიანი განვადებით. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

გავაფართოებთ ავტოპარკს და ტექნიკურ აღჭურვილობას. 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

განახლდება ავტოპარკი, საათში ერთხელ კი 9 სვლა-გეზზე ივლის უფასო მწვანე ფერის 

ავტობუსი. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

პატრულის მუშაობას გავხდით უფრო მოქნილსა და ქმედითს.  

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 
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ყველა ადმინისტრაციულ შენობასთან მოეწყობა პანდუსები, უფასო ავტობუსში 

გათვალისწინებული იქნება შშმპ ასასვლელი. 

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

ქუთაისს აუცილებლად დავუბრუნებთ თბილისში მოღვაწე ხელოვნების დარგის კორიფეებს, 

ყველა კარგი კულტურული ღონისძიება იქნება წახალისებული და შეძლებისდაგვარად, 

დაფინანსებული. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

განათლება: ბიუჯეტის 1% გამოიყოფა  ქალაქის მასშტაბით 1 500 მოქალაქის (14-დან 51 წლის 

ჩათვლით)  მომზადებაზე, კონკრეტულად, მეცნიერება ტევადი ტექნოლოგიების დარგში. 

უფასოდ  შევასწავლით კომპიუტერულ პროგრამირებას. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

ქალაქის უბნებში აღდგება ღამის პატრულირება. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

იგეგმება ქალაქის მასშტაბით 10 უფასო პოლიკლინიკისა და ერთი ჰოსპიტლის ამოქმედება. 

სოციალური ზრუნვა: 

 იგეგმება ყოველდღიური, უფასო კვება  ქუთაისის მოსახლეობის ყველა ფენისთვის. 

საგანგებო სასადილოების გახსნა შეუზღუდავი ერთი სახის ულუფით; 

 ქუთაისის მასშტაბით, საათში ერთხელ მოძრავი უფასო, ე.წ. „მწვანე ავტობუსის“ 

გამოყოფა; 
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16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

ყველა სამედიცინო  დაწესებულებაში დაინერგება ხარისხის შიდა კონტროლის უწყვეტობის   

სისტემა. 

  

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

იგეგმება სპეციალური სამკერვალოების გახსნა. შეკერილი სეზონური სამოსი უფასოდ 

გადაეცემა მიუსაფარ  ადამიანებს (ქურთუკი, პერანგი, შარვალი და ფეხსაცმელი); მოხდება 

ქუთაისის  მასშტაბით მზრუნველობამოკლებული ბავშვების სრულყოფილი აღრიცხვა და 

მათი განთავსება  მუნიციპალურ ბავშვთა სახლებში. 

 

ეკოლოგია, რეაკრიაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით, იმის ფონზე, რომ ქალაქში, სამწუხაროდ, არც ერთი დიდი 

საწარმო არ მუშაობს და თან ქალაქის თვითვენტილაცია დამაკმაყოფილებელია, ქალაქი 

ეკოსირთულეების წინაშე არ დგას. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

პანსიონში გავაშენებთ ახალ პარკებს, სკვერებს, არსებულებს გავაფართოებთ. 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის 

და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

გაიხსნება ახალი სპორტული მოედნები, საცურაო აუზი, განსაკუთრებული ნიჭით 

დაჯილდოებული სპორტსმენი ბავშვები დაფინანსდებიან, გაიხსნება საზაფხულო 

სამწვრთნელო ბაზა. 

 

ქუთაისი  
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1. თქვენი აზრით, პარლამენტი ქუთაისში უნდა დარჩეს თუ არა? გთხოვთ, მოკლედ 

დაასაბუთოთ თქვენი პოზიცია 

 

პარლამენტი ქუთაისში უნდა დარჩეს, რადგან ქალაქს გაუჩნდა მოტივაცია  და პრეტენზია 

საპარლამენტო დედაქალაქობაზე, რაც, ბუნებრივია, ბევრი სასიკეთო პროცესის 

სტიმულატორი შეიძლება გახდეს. 

 

2. საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლისა და ამჟამინდელი 

შენობის ქალაქზე გადმოცემის შემთხვევაში რა დანიშნულებით აითვისებდით 

მოცემულ სივრცეს? 

 

კარგი სტელაჟებიანი სათბურები გამოვიდოდა. 

 

3. რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის სისტემის მართვისა და 

ხარისხის გაუმჯობესებისათვის? 

 

სკოლამდელი აღზრდის სისტემის მართვაზე ჩემი შერჩეული ვიცემერები და სამსახურების 

პროფესიონალები იზრუნებენ. 

 

4. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში გარე ვაჭრობის საკითხის 

დარეგულირებისთვის? 

 

გარე ვაჭრობა, გარკვეულწილად, საარსებო მინიმუმს უჩენს ძალიან ბევრ ადამიანს. 

მიუხედავად იმისა, რომ უარყოფითი აზრისა ვარ გარე ვაჭრობაზე, ალბათ ამ საკითხის ერთი 

ხელის მოსმით გადაწყვეტა შეუძლებელი იქნება. 


