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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ზუგდიდის ტერიტორიაზე სხვადასხვა აქტივობები ფინანსდება სხვადასხვა წყაროებიდან, 

კერძოდ: ადგილობრივი ბიუჯეტის რესურსები, გათანაბრებითი ტრანსფერი, მიზნობრივი 

ტრანსფერი. შემოსავლები მცირეა და ეს უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ ქალაქის ბიუჯეტი არ 

გვაიმედებს თვითმყოფადობის თვალსაზრისით. თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ქ. 

ზუგდიდს პირდაპირ საკუთრებაში გადაეცემა ინფრასტრუქტურის დამატებით გარკვეული 

წილი, რაც გაზრდის შემოსავლებს. მისი ძირითადი ორიენტირი იქნება: სანქციებიდან 

შემოსული შემოსავლები, დასუფთავების, სათამაშო ბიზნესის და სანებართვო მოსაკრებლის 

სახით. ასევე გამომდინარე გეოგრაფიული მდგომარეობიდან ტურისტული ცენტრის შექმნა 

რაც საბოლოო ჯამში მოიტანს დამატებით შემოსავალს ტურიზმის გათვალისწინებით. 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)  

 

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ხელშემწყობი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა,  

სოციალური მომსახურების ზრდა შესაბამისი პრიორიტეტების გათვალისწინებით, ქალაქის 

ტერიტორიაზე მოქცეული ისტორიული ძეგლების მოვლა–რეაბილიტაცია ტურისტების 

მოსაზიდად. წყალმომარაგების სისტემის აღორძინება და რეაბილიტაცია და ა.შ 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

საგადასახადო შემოსავლების მცირე ხვედრითი წილი, რაც ზრდის მის ცენტრზე 

დამოკიდებულებას.  დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე არამდგრადი 

საინვესტიციო გარემო, შემცირდა მცირე და საშუალო ბიზნესის საქონელბრუნვა, საბანკო 

კრედიტის მაღალი პროცენტი, მსხვილი საწარმოების არარსებობა.  

 

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

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 
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კულტურის ძეგლების რეაბილიტაცია, გასართობი ცენტრების თანამედროვე სტანდარტებში 

მოყვანა და ხელმისაწვდომობა, ტურისტული ცენტრის შექმნა, მაქსიმალურად ეფექტურად 

გამოყენება იმ შესაძლებლობების რაც ქალაქს გააჩნია ადგილობრივ საშემოსავლო ნაწილში, 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, რეკრეაციული ზონის რეაბილიტაცია, პარკებისა და 

სკვერების კეთილმოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს მიმზიდველობას. მცირე და საშუალო 

ბიზნესის ხელშეწყობა. ბაზრების და ბაზრობების რეგულირება, პარკირების ადგილების 

მოწესრიგება და ა.შ 

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა 

 

გამომდინარე იქიდან , რომ ჩვენ ვღებულობთ ახალი ფორმის თვითმმართველ ქალაქს, სადაც 

ჯერ არ არის განსაზღვრული მისი ქონებრივი, მატერიალური, ინფრასტრუქტურული და ა.შ 

წილი, ამ ეტაპზე სრული პროგნოზირება შეუძლებელია. ძირითადი პრიორიტეტები მაინც 

განისაძღვრება საშემოსავლო ნაწილის გაზრდასთან ორიენტირებულად, ბიზნეს გარემოს 

ხელშეწყობა, ტურიზმის განვითარება, ინფრასტრუქტურის განახლება და რაბილიტაცია. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

უპირველესად უნდა შეიქმნას უსაფრთხო გარემო კრიმინოგენული სიტუაციის გაუმჯობესების 

თვალსაზრისით, ასვე ბიზნეს სექტორს არ უნდა ჰქონდეს განცდა იმისა, რომ მას 

უთვალთვალებენ და დადარაჯებული არიან სანქციების დასაწესერბლად. განსაკუთრებით 

ხელშეწყობაა საჭირო დამწყები ბიზნეს სექტორისათვის, მათთან თანამშრომლობა მისცემთ 

მათ დაჯერებულობას ბიზნესის მართვის თავისუფლებაში კანონის შესაბამისად. ჩვენ 

მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ინტერნეტ სივრცე (შევქმნათ საინფორმაციო–

საინვესტიციო ბაზა) იმისათვის, რომ ინვესტორთათვის ხელმისაწვდომი და იფორმაციის 

მიმცემი გახდეს ქალაქი მისი შესაძლებლობებით. ინფრასტრუქტურის სამსახურებმა 

(საკრებულოში და მერიაში) მაქსიმალურად ითანამშრომლონ ყველა პროექტების 

განხორციელებისას იმისათვის, რომ ყველაფერი იქნეს მოქცეული კანონის შესაბამისობაში, რაც 

შემდგომში აღმოფხვრის დამატებით პრობლემემს და გაურკვევლობებს. 

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  
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უპირველესად ქალაქში უნდა დაიწყოს წყალმომარაგების სისტემის, საკანალიზაციო სისტემის 

რეაბილიტაცია. მიექცეს ყურადღება ეზოების კეთილმოწყობასა და ეკოლოგიურ 

სტაბილურობას. მოწესრიგდეს განათების სისტემა. მოწესრიგდეს ლიფტით მომსახურების 

საკითხი. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ჩვენთან შექმნილია ა.ა.ი.პ დასუფთავების სამსახური, რომელსაც გააჩნია მატერიალურ –

ტექნიკური ბაზა, სატრანსპორტო ტექნიკა რომლების სისტემატიურად ახორციელებენ ქალაქის 

დასუფთავებას. მომავალში აუცილებლად მოგვიწევს ტექნიკის განახლება, რაოდენობის 

გაზრდა და ასევე ნაგავსაყრელის მოწესრიგების საკითხის გადაჭრა.   

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მეტი წილი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს 

ავტოპარკის განახლებას. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი 

ექსპლოატაციის თვალსაზრისით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და 

მოხუცებისათვის. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

2010–2013 წლებში ქალაქში დამონტაჟდა ახალი შუქნიშნები, საგზაო ნიშნები, პარკირების 

ფირნიშები, რამაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი მოძრაობის უსაფრთხოებას. ამ 

მიმართულებით ჯერ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა გახდეს მოხერხებული და კომფორტული მათი 

გადაადგილებისათვის. ასევე ქალაქის შენობა–ნაგებობები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი 

პანდუსებით იმ სტანდარტებით, რომელიც გაუადვილებს შშმ პირებს გადაადგილებას. 
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კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

უპირველესი ამოცანაა სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, სტადიონის მშენებლობის 

დაწყება. უბნებში მინი სტადიონებისა და მოზარდებისათვის გასართობი მინი ცენტრების 

მოწყობა–რამბილიტაცია. მუზეუმისა და მისი მიმდებარე პარკის მოვლა-პატრონობა, 

ბოტანიკური ბაღის პატრონაჟი და ინვესტორის მოძიება მისი პირვანდელი სახის აღსადგენად. 

თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება. ბულვარის მოვლა-პატრონობა. 

ეკოლოგიური გარემოს განსაკუთრებულად დაცვა-მეთვალყურეობა აღნიშნულ 

ტერიტორიებზე. სპორტის სასახლეში არსებული ტექნიკურ-მატერიალური პრობლემების 

მოგვარება, მოზარდი ახალგაზრდობის სასახლის რაბილიტაცია, ე.ქ.კ კულტურის სასახლის 

მოვლა-პატრონობა. 

კულტურის ცენტრები სისტემატიურად მუშაობენ სხვადასხვა ღონისძიებებზე, რაც 

გაგრძელდება მომავალშიც და მაქსიმალურად შევქმნით ამისათვის ხელსაყრელ პირობებს. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

მოგეხსენებათ, რომ განათლების სექტორი (სკოლები) არის ვერტიკალურ დაქვემდებარებაში, 

მაგრამ კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმალურად შეუწყოფთ სკოლებს ხელს პრობლემების 

მოგვარებაში. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია იქნება ასევე უმთავრესი ამოცანა, ჩვენ 

გავზრდით საბავშვო ბაღების პედაგოგებზე ხელფასს 30%–ით. ჩვენ გაგვაჩნია საკმაოდ 

მოწესრიგებული საბიბლიოთეკო ცენტრი, რომელთანაც სისტემატიურად მიდის მუშაობა. 

მომავალშიც ვეცდებით მის გაფართოებას, წიგნადი ფონდის გაზრდას, ელექტრონული 

ბიბლიოთეკის სრულყოფას.  

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  
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არსებული რესურსების ფარგლებში ჩვენ განვაგრძობთ სოციალურად დაუცველი 

მოსახლეობისსხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათებით უზრუნველყოფას.  ყველა უმწეოზე, 

როგორც ადგილობრივს ასევე დევნილზე, ასევე ონკოლოგიურად დაავადებულებზე ჩვენ 

გავცემთ ყოველწლიურ ერთდროულ დახმარებას,  ბაღისა და სკოლის პედაგოგებისათვის, 

ასევე პენსიონერისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრომა (შიდა გადაადგილების 

ტრანსპორტით) გახდება უფასო. მაქსიმალურად შეუწყობთ ხელს საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრს მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების საქმეში.  

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრთან ერთად სისტემატიურად განხორციელდება 

პრევენციული ზომები გადამდებ დაავადებათა, პარაზიტულ დაავადებათა რიცხოვნობის 

შესამცირებლად.  

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

მაქსიმალური ხელშეწყობით ვითანამშრომლებთ მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და 

ასევე სხვა დონორებთან მიუსაფართა და დევნილთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის 

საკითხში. ამ კუთხით ჩემი საკრებულოში მუშაობის პერიოდში განგვიხორციელებია არაერთი 

წარმატებული პროექტი. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

დასუფთავების სამსახურს აუცილებლად დაემატება დამატებითი ტექნიკა მათზე 

დაკისრებული მოვალეობების სრულყოფილად რეალიზებისათვის. მოწესრიგდება 

ნაგავსაყრელის პრობლემა. მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ იქნება სტიქიური 

ნაგავსაყრელების საკითხი.  გადამოწმდება ის საწარმოები რომლებიც მოიხმარენ  საწვავ საპოხ 

მასალებს, რამდენად არის შესაბამისომაში მათი მუშაობა ეკოლოგიის უსაფრთხოების 

სტანდარტებთან. 
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19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

ჩვენი უმთავრესი მიზანია ქალაქის ისტორიული განძის,  ბოტანიკური ბაღის, დადიანისეული 

პარკის, ბულვარის მოვლა–პატრონობა. ქალაქში იქმნება ახალი რეკრეაციული ზონები 

(პარკები, სკვერები) რაც ქმნის დასვენების წყაროს და ხელს უწყობს ეკოლოგიური გარემოს 

სრულყოფას. 

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

  

90–იანი წლებიდან ზუგდიდს არ გააჩნია საცურაო–გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, ჩვენი ერთ–

ერთი პრიორიტეტი იქნება, რომ ქალაქს ჰქონდეს ამ ტიპის ობიექტი.  გავაგრძელებთ ჯერ 

კიდევ 2007 წლიდან დაწყებულ პროწექტებს უბნებში მინი სტადიონების მოწყობასთან 

დაკავშირებით. ხელს შეუწყობთ სპორტის განვითარების ცენტრებს სპორტული 

ღონისძიებების მოწყობაში. დავაყენებთ საკითხს მთავრობის წინაშე სტადიონის მშენებლობის 

დაწყებასთან დაკავშირებით. 


