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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ზუგდიდი ცოცხალი ორგანიზმია თავისი სისხლგამტარი არტერიებითა და სასუნთქი გზებით, 

ჩვენ ქმედით, რეალურ განახლებაზე ორიენტირებული ღონისძიებების განხორციელებით 

ახალი სუნთქვა უნდა მივანიჭოთ მას. ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა, ზუგდიდი გადავაქციოთ 

კრეატიულ, მაღალი იდენტობის ქალაქად. 

მოგეხსენებათ, ზუგდიდში  წლების განმავლობაში უამრავი პრობლემა დაგროვდა, 

გადასაწყვეტი საკითხების სპექტრი ფართოა და დროულ რეაგირებას ითხოვს. ქალაქის სწორი 

განვითარებისათვის, გაძლიერებისათვის ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მყისიერად. 

თვითმმართველობის ახალი კანონი იძლევა შესაძლებლობას, თავად განვსაზღვროთ ქალაქის 

პრიორიტეტები, დავსახოთ განვითარების გეგმა, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ არსებული 

კულტურულ-ეკონომიკური და ინტელექტუალური პოტენციალი ჩვენსავე საკეთილდღეოდ. 

ქალაქის განვითარების ძირითად პრიორიტეტად მიმაჩნია: 

 ტურისტული პოტენციალის გამოყენება; 

 ინფრასტრუქტურული მოწყობა, რაც დადებით გავლენას მოახდენს 

ზუგდიდელების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე; 

 ქალაქში მცხოვრები სოციალურად დაუცველებისთვის ზრუნვა; 

 ინფრასტრუქტურის ადაპტაცია შშმ პირებისათვის; 

 ქალაქის კულტურული და სპორტული ცხოვრების განვითარებაზე ზრუნვა; 

 სტუდენტების გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, 

წარჩინებულთათვის მერის სტიპენდიის ხელშეწყობა; 

 სანიაღვრე მეურნეობის მოწესრიგება; 

 ქალაქში კანალიზაციის ქსელის სრულად რეაბილიტაცია; 

 გარე განათების სრულად მოწყობა; 

 წყალმომარაგების უზრუნველყოფა; 

 მრავალსართულიანი ბინების ეზოების კეთილმოწყობა; 

 გამწმენდი ნაგებობის ფუნქციონირება; 

 ხელსაყრელი ბიზნესგარემოს შექმნა; 

 ქალაქის სისუფთავე, სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

დასაქმებას ის დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები შეუწყობს ხელს, რომელიც უკვე 

დაგეგმილია  და მალე დაიწყება. დღეს, როდესაც აქტიურად მივდივართ ევროპული 

ოჯახისკენ, უმცროს თაობაზე ზრუნვა ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ზუგდიდის 

მერიისთვის. ჩვენ ვალდებულნი ვართ ჩვენი შვილები საბავშვო ბაღის ასაკიდან ვაზიაროთ 

მთავარ ღირებულებებს, ამისათვის საკმაოდ დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი, როგორც 

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, ასევე პედაგოგ-

აღმზრდელთა კვალიფიკაციის ამაღლების თვალსაზრისით. 
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განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)?  

 

 მიმაჩნია, რომ არსებული გრძელვადიანი გეგმები სრულად უნდა გადაისინჯოს; 

 მოსახლეობის გამოკითხვის, შესაბამისი ანალიზის საფუძველზე უნდა შედგეს 

სამოქმედო გეგმა 2014-2018 წლებისათვის; 

 აღნიშნული გეგმა უნდა განხილული იქნეს საჯაროდ და მიღებული იქნეს 

საკრებულოს სხდომაზე; 

 დამტკიცებული გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად შედგეს 

საპროექტო წინადადებები და წარდგენილი იქნეს რეგიონული განვითარების 

სამინისტროში შესაბამისი დაფინანსების მისაღებად; 

 მაქვს საკუთარი ხედვა და მწამს, რომ მოსახლეობის გამოკითხვისა და 

შესაბამისი ანალიტიკური მასალის გამოყენების შედეგად მიღებული დასკვნები 

იდენტური იქნება ჩემი ხედვის, რადგან დიდი ანალიზი არ უნდა, არსებული 

რეალობა იძლევა იმის საშუალებას, დავინახოთ მთავარი პრობლემები; 

 აღნიშნულ  გრძელვადიან სამოქმედო გეგმას მოსახლეობიდან შემოსული 

წერილების, წინადადებების, ანალიტიკური მასალის საფუძველზე 2-3 თვეში 

შევადგენთ, საჯაროდ განვიხილავთ და წარვადგენთ საკრებულოს სხდომაზე 

დასამტკიცებლად, დავაწესებთ მკაცრ მონიტორინგს მის შესრულებაზე. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

 ადგილობრივი ბიუჯეტის მცირე შემოსავლები; 

 მოსახლეობის არასაკმარისი ბიზნესაქტიურობა. 

 

4. თქვენი აზრით,  რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 

 

 ტურიზმის განვითარება; 

 მომსახურების სფეროს განვითარება. 

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 
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 ადგილობრივი შემოსავლების დაზუსტება და მის შესრულებაზე მონიტორინგი; 

 ადგილობრივი ბიუჯეტის გასავლით ნაწილში:  

o მხოლოდ ეკონომიკურად დასაბუთებული, შედეგებზე 

ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება; 

o ახალი სოციალური პროექტების შემუშავება და მისი განხორციელება. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ქალაქის მერიის კომპეტენციის ფარგლებში ყოველგვარი დახმარებას აღმოვუჩენთ უკვე 

არსებულ ბიზნესებს და დამწყებ ბიზნესმენებს, რათა ისინი გახდნენ აქტიურები. ქალაქის  

სამრეწველო ვექტორს წინ სწევს მხოლოდ ჯანსაღი კონკურენცია. პრემიერ-მინსტრის ახალი 

ინიციატივა, პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ხელს შეუწყობს სწორედ ფართო მასების 

ჩართვას ბიზნესში. 

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  

 

 მრავალბინიან დასახლებებში ეზოების კეთილმოწყობა; 

 ლიფტების გამართული მუშაობა; 

 მრავალსართულიან სახლებში სახურავების აღდგენა; 

 კორპუსების სარდაფებში წყლის დაგროვების საწინააღმდეგო პროექტების 

შემუშავება და განხორციელება მოსახლეობის მხარდაჭერით. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

 დასუფთავების რეალური მოსაკრებლის დადგენა; 

 მონიტორინგი დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღებაზე და აღნიშნული 

თანხებით დასუფთავების ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; 

 ქუჩების დასუფთავების გრაფიკის ოპტიმიზაცია; 

 ზედამხედველობის განხორციელება დასუფთავების საკითხებში. 
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ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი  

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

 უნდა დაზუსტდეს საქალაქო მარშრუტები; 

 შეძენილ იქნას რამდენიმე ახალი ავტობუსი; 

 ამ მიმართულებით აუცილებელი მატერიალურ ტექნიკური ბაზის 

უზრუნველყოფა. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

 მერიის კომპეტენციის ფარგლებში  საგზაო ნიშნების დაზუსტება; 

 ტრანსპორტის რეგულირების განხორციელება; 

 ქუჩების დროული დახაზვა და სისტემატიურად განახლება; 

 ქალაქის ცენტრალური ნაწილის განტვირთვის მიზნით შემოვლითი გზების 

რეაბილიტაცია; 

ამ მხრივ ქალაქში დაწყებულია მნიშვნელოვანი სამუშაო, ხუბულავას ქუჩის რეაბილიტაციის 

დასრულება  ხელს შეუწყობს მოძრაობის განტვირთვას ქალაქში. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. დადგენილი ნორმატივების მიხედვით, ყველა 

შენობის შესასვლელში პანდუსების მოეწყობა. მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული და 

ამუშავებული   შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, სადაც 

გათვალისწინებულია კონვენციის პრინციპები და ვალდებულებები. კერძოდ, ცნობიერების 

ამაღლება, ხელმისაწვდომობა და ინდივიდუალური მობილურობა, აზრისა და 

შეხედულებების გამოხატვის თავისუფლება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, განათლება, 

ჯანმრთელობის დაცვა, აბილიტაცია და რეაბილიტაცია, შრომა და დასაქმება, სოციალური 

დაცვა, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა, კულტურულ, 

რეკრეაციულ, გასართობ და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, სტატისტიკა და 

მონაცემთა შეგროვება, აგრეთვე მონიტორინგის საკითხები. იმ პოლიტიკით, რომლის 

განხორციელებაც ჩვენმა მთავრობამ დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

უფლებების დაცვის მიმართულებით, დარწმუნებული ვარ, რომ აღმოიფხვრება ხარვეზები, 
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რომლებიც ამ სფეროში არსებობდა წლების განმავლობაში. ყველაზე მთავარი, რაც 

საქართველოში გადაუჭრელი პრობლემა იყო და ყველაზე მეტად აწუხებთ შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს, ეს არის საზოგადოებრივი და სახელმწიფო ორგანიზაციების, 

ქუჩებისა და გადასასვლელების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწყობა ისე, რომ მათ 

თავისუფლად შეძლონ გადაადგილება და თავი იგრძნონ საზოგადოების სრულუფლებიან 

წევრებად.  

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

 ქალაქში კულტურული ცხოვრება უნდა გაცოცხლდეს და გააქტიურდეს, პირველ 

ყოვლისა, კულტურული ცენტრების რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს (მუზეუმი, 

დრამატული თეატრი, კულტურის სახლი, ბიბლიოთეკა); 

  კულტურული ღონისძიებები ქალაქში ტარდებოდა ქაოტურად, უნდა 

დაიხვეწოს და გაანალიზდეს ამ ღონისძიებების ჩატარების გრაფიკი; ჩვენ 

გვინდა, დავამკვიდროთ „ზუგდიდქალაქობა“; 

 ხელს შევუწყობთ უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს, მონაწილეობა 

მიიღონ გაცვლით პროგრამებში. 

  დავაწესებთ წარჩინებული სტუდენტებისთვის „მერის სტიპენდიას“; 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

ეს სფერო განათლების სამინისტროს ეკუთვნის, ჩვენ შევისწავლით სკოლის პრობლემებს და 

დავეხმარებით ფინანსური მხარდაჭერით მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებაში. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

კანდიდატის ხედვა აღნიშნულ საკითხზე უცნობია 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 
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15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

 არცერთი  სოციალურად დაუცველი ადამიანი ყურადღების გარეშე! 

დავაზუსტებთ მათ საჭიროებებს, შევიმუშავებ პროექტებს, მივმართავთ 

შესაბამის დაფინანსებას. 

 ქალაქში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის შეიქმნება 

გადამზადების უფასო სექციები, სადაც ისინი გაივლიან  კომპიუტერისა და 

ინგლისურის კურსებს, ასევე მათთვის შეიქმნება  სახელობო ჯგუფები (თექის, 

სტილისტისა და ასე შემდეგ). 

  სოციალურად დაუცველი პირები ისარგებლებენ გაცილებით მეტი 

შეღავათებით, ვიდრე დღეს სარგებლობენ, ასევე  საქალაქო ტრანსპორტით 

სარგებლობისას ექნებათ შეღავათები. 

 პენსიონრებისთვის საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა იქნება უფასო. 

 მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება, მინიმუმ, 

გაორმაგდება. 

 დევნილებისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობები შეიქმნება. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

 უპირველესად, ჯანდაცვის სამსახურს არა აქვს საკუთარი შენობა. შევეცდებით 

მივიღოთ შესაბამისი თანხები, შევუქმნათ მათ ნორმალური მუშაობის პირობები 

და შემდგომ მოვითხოვოთ  სახელმწიფო პროგრამების შესრულება ჯანდაცვის 

სფეროში. 

 ვიმუშავებთ კოორდინირებულად და ხელს შევუწყობთ იმ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს, რომლებიც გადამდებ დაავადებათა პრევენციაზე 

ახორციელებენ პროექტებს. 

 აშენდება  ახალი საავადმყოფო, რომელიც მოემსახურება აფხაზეთიდან 

გადმოსულ დევნილებსაც. საავადმყოფოში დასაქმდება  650 ექიმი და 

სამედიცინო პერსონალი. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

თვითმმართველობის კანონი მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს, რაც 

აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. ასევე უზრუნველყოფილი იქნება მათი უფასო კვება. 
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ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

 გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა; 

 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაცია; 

 ქალაქის გამწვანება. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

 ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაცია 

 სკვერებისა და პარკებისათვის ახალი უბნების გამოყოფა მოწყობა 

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

 ქალაქის ყველა უბანში მინი სპორტული მოედნების მოწყობა, არსებულის 

რეაბილიტაცია; 

 ყოფილი კომბინატის ტერიტორიაზე ფეხბურთის სტადიონის მშენებლობის 

დასრულება; 

 საფეხბურთო კლუბის გაძლიერება, დაფინანსება; 

 ყოფილი კომბინატის ტერიტორიაზე არსებული საცურაო აუზის რეაბილიტაცია 

და ამოქმედება; 

 პროექტების განხორციელება, რომელშიც ახალგაზრდობა მაქსიმალურად იქნება 

ჩართული; საუბნო სპორტული ტურნირების მოწყობა ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დამკვიდრებისა და პოპულარიზაციისათვის; 

 სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება. 


