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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

ქუთაისში წლების მანძილზე მოქმედებს ქალაქის მართვის არაეფექტური სისტემა: 

დედაქალაქის  მერი და  24 დეპუტატი საკრებულოში, რომლებიც, ძირითადად,  ერთ 

პოლიტიკურ პარტიას წარმოადგენენ და აყალიბებენ მთავრობას - არ ითვალისწინებენ 

მოსახლეობის რეალურ ინტერესებს. წლების მანძილზე, ბიუჯეტი იხარჯებოდა 

გაუმჭვირვალედ და ხმარდებოდა  მმართველი ძალის პარტიულ ინტერესებს. 

ჩვენ გვინდა, შევქმნათ  ქალაქის დღევანდელი მართვის მოდელის   ალტერნატიული, 

სრულიად სხვაგვარი მმართველობა, როდესაც ქალაქის წინაშე არსებული  პრობლემები 

გამოვლინდება და გადაწყდება მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით; ბიუჯეტი არ 

მოემსახურება მმართველი ძალის პარტიულ ინტერესებს: გადანაწილდება და  დაიხარჯება 

გამჭვირვალედ; როდესაც მაღალი თანამდებობის სახელმწიფო მოხელის სამუშაო პირობები და 

ცხოვრების სტანდარტი არ იქნება ისეთი რადიკალურად განსხვავებული, რიგითი 

ქუთაისელის ცხოვრების სტანდარტისგან, როგორც ეს დღეს არის მთლიანად ქვეყანაში. 

ჩვენ გვინდა, მივაღწიოთ სიღრმისეულ პოლიტიკურ რეფორმას ქალაქის მმართველობაში, 

როდესაც  ხელისუფლების საქმიანობა იქნება  ქუთაისელების სისტემატური კონტროლის ქვეშ 

და რეალურად ანგარიშვალდებული იქნება მათ წინაშე.  

გარდა  მართვის სისტემისა, ჩვენი პრიორიტეტი იქნება  მცირე და საშუალო ბიზნესის  

ხელშეწყობა, ახალი მიდგომა ქალაქის  სივრცით მოწყობასა და ქალაქგეგმარებაში, 

ინფრასტრუქტურის განვითარება და სერვისების მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა. 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)  

 

ჩვენ უნდა გადავიდეთ ეკონომიკის განვითარების ახალ მოდელზე და  გავაუმჯობესოთ 

ბიზნესსაქმიანობისთვის ხელსაყრელი კლიმატი ქუთაისში. 

ამ მიზნით: 

 ხელს შევუწყობთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ამ მიზნით, შეიქმნება 

სპეციალური ფონდი, რომელიც გასცემს დაბალპროცენტიან სესხებს ე.წ. 

„სტარტაფისთვის“; 
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 მივაღწევთ მეწარმეობის რეალური თავისუფლებას, კერძო საკუთრების დაცვას და, 

თავისუფალ კონკურენციას; 

 ტენდერების და აუქციონების ჩატარების გამჭვირვალე მექანიზმის შექმნა და იმ 

პრაქტიკის აღმოფხვრა, რომლის საშუალებითაც ბიზნესისთვის საინტერესო  

ობიექტები, ტერიტორიები და ფართობები ექცევა ქალაქის ხელისუფლებასთან 

დაახლოებული პირების ხელში; 

 ინდმეწარმეები დაიბეგრებიან ფიქსირებული გადასახადით და თავიდან აიცილებენ 

საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობის სირთულეებს; 

 უკანონოდ ჩამორთმეული ქონება, რომელიც ქალაქის საკუთრებაშია,  დაუბრუნდებათ 

კანონიერ მესაკუთრეებს; 

 სახელმწიფო შეზღუდავს არაკეთილსინდისიერ კონკურენციას მეზობელი 

ქვეყნებიდან, როდესაც სრულიად უკონტროლოდ ქვეყანაში შემოედინება  

ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქცია, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს 

ადგილობრივი წარმოების განვითარებას.  

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია.  

 

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

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 

ქუთაისის უპირატესობად მიგვაჩნია, რომ ის იყო ინდუსტრიული ქალაქი და შესაბამისად, 

არსებობს წარმოების განვითარების პოტენციალი: კვალიფიციური მუშახელის და 

განვითარებული ინფრასტრუქტურის სახით. გარდა ამისა, ქუთაისს და ზოგადად 

საქართველოს აქვს უზარმაზარი ტურისტული პოტენციალი. ჩვენ უნდა შევძლოთ ჩვენი 

სრულიად უნიკალური კულტურის და ტრადიციების, ქართული სამზარეულოს 

მიმზიდველობის გამოყენება და ტურიზმი ჩავაყენოთ ქალაქის  ეკონომიკის განვითარების 

სამსახურში.  

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა 

საბიუჯეტო პოლიტიკაში, მთავარია, მცირე მთავრობა და შემცირებული  ბიუროკრატიული 

ხარჯები.  ქუთაისის ბიუჯეტი არ იხარჯება ეფექტურად და წლების მანძილზე არსებობდა 

მისი პარტიული მიზნებისთვის გამოყენების პრაქტიკა. ქუთაისელებისთვის განკუთვნილი 



   ქუთაისის მერობის კანდიდატის ხედვა: 

                   მაგდა გაბრიჩძე / არასაპალამენტო ოპოზიცია 
   

3 
 

ფულის დიდი ნაწილი ძალზე ხშირად ხმარდებოდა ხელისუფლების უმაღლესი 

თანამდებობის პირთა ახირებების და კაპრიზების დაკმაყოფილებას. ქუთაისის მერია  არ უნდა 

იყოს მფლანგველი! ჩვენ  შევქმნით „სახალხო ბიუჯეტს“ და მისი თითოეული თეთრის ხარჯვა 

აბსოლუტურად გამჭვირვალე იქნება თითოეული ქუთაისელისთვის. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია.  

 

ურბანული განვითარება / ქალაქდაგეგმარება / ბინათმშენებლობა  

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  

 

სივრცითი მოწყობის, ქალაქმშენებლობის და სატრანსპორტო პოლიტიკა ბოლო წლებში 

ქუთაისისთვის ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად იქცა. ამ მიმართულებით ქალაქში 

განხორციელებულმა პროექტებმა უხეშად დაარღვია ქუთაისელების უფლება იცხოვრონ 

კეთილმოწყობილ გარემოში. შეწყდა  დიალოგი ქუთაისელებსა და ქალაქის ხელისუფლებას 

შორის ქალაქის განვითარების საკითხებზე.  

ჩვენ მივაღწევთ, რომ: 

 ძირფესვიანად გადაიხედოს ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმა და დაცული 

იქნას სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე სტანდარტები; 

 ქუთაისის ისტორიულ და მწვანე ზონაში აიკრძალოს  მშენებლობა; 

 ქუთაისის გენერალური განვითარების გეგმის პრიორიტეტები იქნება: დაცული და 

გამწვანებული ტერიტორიების, ღია საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება, ძველი 

ქუთაისის იერსახის შენარჩუნება, ფეხით მოსიარულეთა და საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის პრიორიტეტი, ინფრასტრუქტურის პოზიტიური ეფექტის 

უზრუნველყოფა იმ ტერიტორიისთვის, სადაც ის არის განთავსებული; 

 ქუთაისი გახდება „ბავშვების მეგობარი“ ქალაქი, სადაც პრაქტიკულად ყველა 

მიკროუბანი აღჭურვილი იქნება საბავშვო მოედნებით, გამწვანებული და მათი 

გართობისთვის უსაფრთხო გარემოთი; 

 ქალაქგანვითარების და მშენებლობის სფეროში გათვალისწინებული იქნება  საჯარო და 

კერძო ინტერესების რეგულაცია; 

 ქუთაისში აღარ იქნება დანგრევის პირას მისული სახლები, მათი რეაბილიტაციის 

ხარჯები გათვალისწინებული იქნება ქალაქის ბიუჯეტში, გარდა ამისა მოხდება 
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სამშენებლო კომპანიების სტიმულირება ასეთ უბნებში გამაგრებითი სამუშაოების და 

ახალი მშენებლობების დაინტერესების მიზნით. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია.  

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისთვის? 

გზების მშენებლობის საქალაქო პროგრამა არ არსებობს, დაუსაბუთებელი და დედაქალაქის 

მცხოვრებთათვის არაკომფორტულია  საგზაო მაგისტრალების და სატრანსპორტო სისტემის 

განვითარების არსებული ტენდენციები.  

ჩვენ მივაღწევთ, რომ:  

 ქალაქის განვითარება ორიენტირებული იქნება ინტეგრირებული სატრანსპორტო 

სისტემების ჩამოყალიბებაზე; 

 ქუთაისის მცხოვრებთა სატრანსპორტო მომსახურების ეფექტიანობა გაიზარდოს  

ადექვატური სატრანსპორტო არტერიების და კვანძების  შექმნით; 

 პრიორიტეტი მიენიჭება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას და ქალაქის 

მცხოვრებლებს მიეცემათ საქალაქო ტრანსპორტით იაფი გადაადგილების საშუალება; 

 ქუთაისი იქნება მაქსიმალურად მორგებული ქალაქი შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის; 

 ქუთაისი აღარ იქნება ქალაქი, სადაც საქალაქო ტრანსპორტი მარტო დღის საათებში 

მოძრაობს, ქუთაისელებს ექნებათ ღამის საათებში იაფფასიანი ტრანსპორტით 

გადაადგილების საშუალება; 

 მკვეთრად გაიზრდება  მგზავრთა ინფორმირების ელექტრონული სისტემით 

აღჭურვილი და კომფორტული გაჩერებების რაოდენობა; 

 დაიწყება კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია თანამდეროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისთვის? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია. 
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11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაში 

გადაადგილების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისათვის? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია. 

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

ქუთაისის კულტურული ცხოვრება ჩამკვდარია. არ არის დაცული ქუთაისელთა უფლება ხელი 

მიუწვდებოდეთ  კულტურულ ღონისძიებებზე, დაისვენონ, ინტერესების შესაბამისად 

ეზიარონ ხელოვნებას. 

ჩვენ უზრუნველვყოფთ: 

 ქალაქის ყველა რაიონში ბიბლიოთეკების, ბავშვთა შემოქმედებითი ცენტრების, 

სამუსიკო და სამხატვრო სპორტული სკოლებისა და კლუბების არსებობას, სადაც 

მომსახურება იქნება ხელმისაწვდომ ფასად, ცალკეულ შემთხვევებში - უფასოდ;  

 ქუთაისში არ მოხდება ახალი უბნების მშენებლობა, სადაც გათვალისწინებული არ 

იქნება კინოთეატრი, სპორტული დარბაზები და სტადიონები, აუზები,  ხოლო უკვე 

არსებულ უბნებში შესაძლებლობის ფარგლებში აშენდება ამ ტიპის დაწესებულებები. 

მათი მშენებლობის ხარჯებს გაიღებს მერია.  

 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

ჩვენ მივაღწევთ: 

 ყველა უბანს ჰქონდეს კარგად აღჭურვილი საბავშვო ბაღი; 

 საბავშვო ბაღებში აიკრძალება ფასიანი მომსახურება და ყველა სახის წრე იქნება 

დაფინანსებული ქალაქის ბიუჯეტის მიერ; 

 შეწყდეს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პრივატიზების პრაქტიკა და ყველა 

უბანში არსებობდეს უბნის მოთხოვნილების შესაბამისი სკოლა; 

 შესაძლებლობების ფარგლებში არსებულ სკოლებს ჰქონდეთ სათამაშო მოედნები და  

სპორტული დარბაზები, ხოლო ახალი სკოლები მხოლოდ სათანადო სტანდარტების 

დაცვით აშენდეს; 

 ახალ მასშტაბს შეიძენს საქალაქო საგნობრივი და სპორტული ოლიმპიადების ჩატარება 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეებს შორის; 

 ქუთაისი გახდება სტუდენტური ქალაქი: საფუძველი ჩაეყრება სტუდენტური 

ფესტივალების, სპორტული შეჯიბრებების, სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარებას.  
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უსაფრთხოება და კრიმინალი 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

ქუთაისში და სხვა ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში უსაფრთხოება და კრიმინალთან 

ბრძოლის ეფექტურობა გაიზრდება თუ პოლიცია გახდება მუნიციპალური.  ეს, ცხადია, ვერ 

მოხერხდება საკანონმდებლო დონეზე შესაბამისი ცვლილებების გარეშე.  

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა პოლარიზაცია და  ძალზე 

თვალსაჩინო გახდა დისპროპორცია მაღალი თანამდებობის სახელმწიფო მოხელეთა  

ხელფასებს, მათი კომფორტისთვის დახარჯულ თანხებსა და უბრალო მოსახლეობის 

შემოსავლებს შორის.  სამომხმარებლო კალათა და საარსებო მინიმუმი პრაქტიკულად ვერ 

უზრუნველყოფს ადამიანის ფიზიკურ არსებობას.  

ადამიანები სოციალურად მეტად უნდა იყვნენ დაცული. ამ მიზნით: 

 მივაღწევთ, რომ შეიცვალოს  მიდგომა საარსებო მინიმუმის განსაზღვრის წესის მიმართ;  

 მივაღწევთ იმას, რომ  ხელფასი არ იქნება საარსებო მინიმუმზე ნაკლები; 

 შეიცვლება მიდგომა მინიმალური პენსიის განსაზღვრის წესზე და ის დაინიშნება 

სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით; 

 პენსიონრები მიიღებენ 20 ლარიან დანამატს აუცილებელი მედიკამენტების შესაძენად; 

 მარტოხელა პენსიონერი გათავისუფლდება გადასახადისგან საკუთარი ბინის 

გაქირავების ან იჯარით გაცემის შემთხვევაში; 

 გაგრძელდება ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა უსახსროდ დარჩენილი და მიუსაფარი 

მოხუცებულებისთვის ე.წ. „სოციალური სახლების“ მშენებლობისთვის; 

 ქუთაისის უნივერსიტეტების და სასწავლო ინსტიტუტების სტუდენტები 

ისარგებლებენ შეღავათებით საქალაქო ტრანსპორტზე; 

 შეიქმნება „უბარიერო გარემო“ შშმ პირების გადაადგილებისთვის ქალაქში; 

 გაიზრდება არასრულწლოვანების მწვავე ოპერაციების თანადაფინანსება, მ.შ. 

საზღვარგარეთ; 

 თვითმმართველობებს გადაცემა მართვაში საავადმყოფოების და სკოლების მართვა, 

აშენდება ახალი ბაგა - ბაღები; 

 ნიჭიერი სტუდენტების გრანტი დაფინანსდება სრულად (100%); 

 ქუთაისის თვითმმართველობა დააფინანსებს მრავალშვილიან ოჯახებს. 
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16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ქუთაისი, რომელიც გამოირჩეოდა თავის სიმწვანით და სისუფთავით, დღეს ეკოლოგიური 

მაჩვენებლების მიხედვით ერთ–ერთი ყველაზე  არასახარბიელო ქალაქია. ეს ეხება, როგორც 

ატმოსფერულ დაბინძურებას, ისე წყლის და წყალსატევების უსაფრთხოებას, დაავადებების 

გავრცელების საშიშროებას და ა.შ.  

მნიშვნელოვანია ქუთაისი გახდეს კომფორტული და უსაფრთხო  ქალაქი.   

ამ მიზნით: 

 შეიქმნება საქალაქო კადასტრი და განხორციელდება მონიტორინგი ფიზიკური 

დამბინძურებლების (ატმოსფერული გამონაბოლქვები, რადიაციული, 

ელექტრომაგნიტური, ვიბრაციის, ინფრა და ულტრა ბგერების, ხმაურის) წყაროებზე. 

მონიტორინგის მონაცემების საფუძველზე მიღებული იქნება კონკრეტული ზომები 

(ჯარიმები, სასამართლო სარჩელები საქმიანობის შეჩერებაზე და სხვ.); 

 გამკაცრდება კონტროლი წყლის ხარისხზე; 

 რეკულტივირებული იქნება ქალაქის ბუნებრივი წყალსაცავები; 

 მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განადგურება მოხდება არა დაწვის და მიწაში 

ჩამარხვის, არამედ ნაგვის გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

 გამოვლინდება და ლიკვიდირებული იქნება არალეგალური ნაგავსაყრელები; 

 ცივილიზებული ქვეყნების ქალაქებში დანერგილი პრაქტიკის მსგავსად ეტაპობრივად 

გადავალთ ნარჩენების ე.წ. დაცალკევებული შეგროვების სისტემის დანერგვაზე; 

 დაინერგება ენერგომომარაგების და თბომომარაგების ეკოლოგიურად სუფთა და 

ეფექტური ტექნოლოგიები; 

 ინდივიდუალური გათბობის და ცხელი წყლის სისტემების ნაცვლად ახლადაშენებულ 

კორპუსებში სავალდებულო გახდება თანამედროვე, ეკოლოგიურად სუფთა და 
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ეკონომიური ქვაბების მონტაჟი. მოხმარებული ცხელი წყლისა და სითბური ენერგიის 

აღსარიცხად შეიქმნება ინდივიდუალური სისტემა, რაც გამორიცხავს მეზობლებს 

შორის მოსალოდნელ გაუგებრობას. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

ქუთაისს კვლავ ექნება „მწვანე ფილტვები“,  გაიზრდება გამწვანების ზონები, შეწყდება 

ბარბაროსული დამოკიდებულება ხეების გაჩეხვის მიმართ, როდესაც გამწვანების სამსახური 

პრაქტიკულად არ აკონტროლებს მშენებელთა მხრიდან ვალდებულების შესრულებას 

მოჭრილი ხეების გადარგვაზე, ან მათ ნაცვლად სხვა ადგილას ახალი ხეების დარგვაზე. 

დაცულ ტერიტორიებზე აიკრძალება ნებისმიერი ტიპის ნაგებობების ჩადგმა, რომლებიც 

მოითხოვენ მწვანე ნარგავების გაჩეხვას, ლიკვიდირებული იქნება უკვე არსებული ასეთი 

ობიექტები, რომლებიც უკანონოდ იქნა ჩადგმული ან აშენებული და არღვევენ 

ბუნებისდაცვით რეჟიმს. დაიწყება ქალაქის ირგვლივ არსებული ტყე-პარკების აღდგენა და 

ახალი ტყე-პარკების მშენებლობა. 

 

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

სპორტულ-რეკრიაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

ქუთაისი 

 

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

დაასაბუთოთ თქვენი პოზიცია 

 

ეს საკითხი არ ეხება თვითმმართველობის სფეროს, ის რეგულირდება საქართველოს 

კონსტიტუციით და საჭიროებს საკონსტიტუციო ცვლილებას, თუმცა მე, როგორც ქუთაისის 

მერობის კანდიდატი, მივიჩნევ, რომ არაფერი იმაში ცუდი, თუკი საქართველოს საპარლამენტო 

დედაქალაქად ქუთაისი დარჩება. ქვეყნის ყველაზე ძველი და ისტორიული ქალაქი 

ნამდვილად იმსახურებს ამ პრესტიჟულ სტატუსს. 

 

2. საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლისა და ამჟამინდელი შენობის 

ქალაქზე გადმოცემის შემთხვევაში რა დანიშნულებით აითვისებდით მოცემულ 

სივრცეს? 
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ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

3. რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის სისტემის მართვისა და ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის? 

  

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

4. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში გარე ვაჭრობის საკითხის დარეგულირებისთვის? 

 

გარე მოვაჭრეებს, ისევე როგორც ყველა მცირე მეწარმეს, დაუწედებათ ფიქსირებული 

გადასახადები და ექნებათ მუშაობის ღირსეული პირობები. მათი საქმიანობა აღარ იქნება 

ქაოტური. შეიქმნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, სადაც გარე მოვაჭრეებს თავისუფლად 

შეეძლებათ საქმიანობის განხორციელება და ეს არ იქნება დაკავშირებული მათი დამატებით 

ხარჯებთან. 


