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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ძირითადი პრიორიტეტებია: ე.წ. “ჭაობის” ნაწილისა და შემოერთებული ტერიტორიების 

სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება-კეთილმოწყობა; ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, ურბანული განვითარების სრულყოფა, ძველი უბნების 

იერსახის შენარჩუნება. საზოგადოების ფართო ფენების აქტიური ჩართვით შევიმუშავებ 

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სპეციალურ პროგრამას, რომელიც 

ორიენტირებული იქნება იმ პრობლემების გადაწყვეტაზე, რაც სადღეისოდ ყველაზე მეტად 

აწუხებს ქალაქის მოსახლეობას.  

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

ადგილობრივი ბიზნესისათვის ხელის შეწყობა, მცირე და საშუალო საწარმოების 

განვითარება. კანონით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ჩავატარებ ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალური  ქონების სრულ ინვენტარიზაციას,  შევიმუშავებ მისი ეფექტურად 

გამოყენებისა და განკარგვის ღონისძიებებს. ამასთან, უზრუნველვყოფ წინა წლებში 

სახელმწიფოსათვის დაუსაბუთებლად გადაცემული მუნიციპალური ქონების უკან 

დაბრუნებას.  

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

ადგილობრივი ბიზნესისათვის არაწამახალისებელი გარემო და აპრიორი უცხოურ 

ინვესტიციებზე. საზღვაო ტურიზმის განუვითარებლობა, უცხელი ინვესტორების ინტერესის 

არაგონივრული გამოყენება, საერთაშორისო აეროპორტის არასათანადო დატვირთვა, 

სამედიცინო და ესთეტიკური ქირურგიის ტურიზმის განუვითარებლობა. ტურისტების 

მოსაზიდად მიმზიდველი, კომფორტული ინფრასტრუქურის არარსებობა,  სასტუმროებისა 

და სხვა სახის მომსახურების სისტემატური მონიტორინგის არქონა. 

2015-2016  წლები გამოცხადდება ბათუმის ე.წ. ,,ჭაობის“ უბნისა და ქალაქ ბათუმზე 

შემოერთებული ტერიტორიების სოციალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და 

კეთილმოწყობის წლებად; 

 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 
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ბათუმი სატრანზიტო, საზღვაო, სასაზღვრო ქალაქია. აქვს კარგი კლიმატური პირობები, 

რათა მთელი წლის განმავლობაში მიიზიდოს ტურისტები. ამ ქალაქიდან ხდება აჭარის 

მაღალმთიანეთში  სამთო ტურისტების შემოსვლა. ამ ქალაქშია  ერთ-ერთი უნიკალური 

ბოტანიკური ბაღი, გონიოს ციხე და რელიგიური ტურიზმის ამოქმედებისთვის უნიკალური 

სიწმინდე - მოციქულ მატათას საფლავი გონიოს ციხესიმაგრეში. 

 

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

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

ბიუჯეტის პრიორიტეტები იქნება სოციალური პროგრამების დაფინანსება, კერძოდ, 

სოციალურად დაუცველი ფენების, პენსიონერების, მრავალშვილიანი ოჯახების, 

სტუდენტებისათვის შეღავათების შემოღება მოსაკრებლის გადახდაში, მგზავრობის 

საფასურის შემცირება. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ადგილობრივი და უცხოური ინვესტორებისათვის შეღავათიანი პირობებით მიწის 

ნაკვეთების გამოყოფა მშენებლობის საწარმოებლად.  

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის? 

 

შევიმუშავებ და ავამოქმედებ მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების 

საქმიანობის ხელშემწყობ ღონისძიებებს,  სახლების გადახურვის, ფასადების, 

სადარბაზოებისა და ლიფტების მოწესრიგების პროგრამებს. განსაკუთრებული ყურადღება 

მიექცევა საცხოვრებელ კვარტლებსა და  ეზოებში მწვანე ზოლების შექმნას, საჯარო 

თავშეყრის ადგილების კეთილმოწყობას; 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

უპირველესად, ქუჩების სათანადო მოწყობით, სანდასუფთავების სამსახურის 

რეორგანიზაციით, რომელიც სრულიად თანამედროვე მუშაობის რეჟიმზე გადავა.  საჯარიმო 

სანქციების ამოქმედებით, “სუფთა ქალაქის” მოთხოვნისა და დამკვიდრებისთვის 

წამახალისებელი სარეკლამო და სხვა სახის პროექტების  დაფინანსებით, (ბათუმი დღეს 

ერთ-ერთი დაბინძურებული ქალაქია მსოფლიოში). საკანალიზაციო მილების გამართვით 

(ამოხეთქილი ფეკალური მასის სუნი დღესაც ბევრ ქუჩაშია). მოხდება სპეციალური 



ბათუმის მერობის კანდიდატის ხედვა: 

მერაბ ხიმშიაშვილი / ერთიანობის დარბაზი 

3 

 

ხსნარებით ქუჩების რეცხვა-დეზინფექცია, სანაგვე ურნების ეფექტური შერჩევა და 

განაწილება ქალაქის უბნებში, (რაც თითქმის არ არსებობს.) 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

მოხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკის ოპტიმიზაცია. გაიზრდება 

შეღავათები მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობაზე პენსიონერების, სოციალურად 

დაუცველების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, პედაგოგების, 

მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის, გადაიხედება  პარკირების ამჟამად არსებული  

წესები და  ტარიფები.  

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

გაგრძელდება გადასასვლელების მოწყობა ქუჩების კვეთებში საგზაო ნიშნების მოწყობა. 

მოეწყობა პანდუსები შეზღუდული უნარის მქონე ადამიანებისთვის,მოხდება საგზაო 

მოძრაობის მკაცრი მონიტორინგი, შუქნიშნების დამატება, ქვეითთათვის გადასასვლელი ე. წ. 

ზებრების სწორად განაწილება, მარეგულირებლების დამატება საგანგებო ადგილებში, იმ 

ობიექტების გადანაწილება ქალაქის უსაფრთხო ადგილებში, რომლებთანაც მომხმარებლების 

სიმრავლის გამო იქნება ავარიული სიტუაციები. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

ქალაქის ყველა დაწესებულებასა და საცხოვრებელ სახლს ექნება პანდუსი, 

უსინათლოთათვის გადასასვლელები და ტროტუარები, შენობის შესასვლელები და კიბეები, 

შესაბამისად, მათთვის  მოეწყობა. შუქნიშნებს ექნება სამართავი ღილაკი, რომლის 

გამოყენებითაც ქვეითი შეძლებს უსაფრთხოდ გადასვლას.  

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

ღვაწლმოსილი ხელოვანი მუშაკების დაფასება, ახალგაზრდა თაობისათვის ხელშეწყობა ამ 

კუთხით. 
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13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

გაიხსნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული მომზადებისა და 

გადამზადების ცენტრი, რომელიც დაფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან და 

ყოველწლიურად მოხდება 500 მოქალაქის გადამზადება სამშენებლო, სავაჭრო და 

ტურისტული სფეროს პროფესიებში; 

სწავლის ღირებულებას ადგილობრივი ბიუჯეტი დაუფინანსებს ბათუმში არსებული 

სახელმწიფო უმაღლესი  სასწავლებლების ობოლ სტუდენტებსა და ოჯახიდან ორი და მეტი 

სტუდენტის შემთხვევაში სწავლაში წარმატებულ ერთ  სტუდენტს. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

ბათუმში გაიხსნება ერთი მუნიციპალური საავადმყოფო და სამი პოლიკლინიკა, სადაც  

ბათუმის მაცხოვრებლებისათვის სამედიცინო გამოკვლევები და მკურნალობა იქნება უფასო; 

საკრებულოს განსახილველად წარვუდგენ წინადადებებს პენსიონერებისა და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის  კანონით განსაზღვრული ადგილობრივი 

მოსაკრებლების გადახდაზე  შეღავათების  შემოღების თაობაზე, ამასთან, შევიმუშავებ 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საზოგადოებასთან ადაპტირებისა და 

დასაქმების სპეციალურ პროგრამას; 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

ბათუმში გაიხსნება ერთი მუნიციპალური საავადმყოფო და სამი პოლიკლინიკა, სადაც  

ბათუმის მაცხოვრებლებისათვის სამედიცინო გამოკვლევები და მკურნალობა იქნება უფასო; 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  
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აქტიურად ვიმუშავებ სოციალური დანიშნულების სახლებისთვის უცხოური და 

ადგილობრივი ინვესტიციების მოსაზიდად; 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოებისა და განვითარებისთვის?  

 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საცხოვრებელ კვარტლებსა და  ეზოებში მწვანე 

ზოლების შექმნას, საჯარო თავშეყრის ადგილების კეთილმოწყობას; 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

განვითარებისთვის და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის 

გასაუმჯობესებლად?  

 

აქტიურად ვიმუშავებ საფეხბურთო სტადიონის  მშენებლობის მიზნით უცხოური და 

ადგილობრივი ინვესტიციების მოზიდვისათვის.  


