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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ?  

 

ჩვენი სამოქმედო პროგრამა მთლიანად  ქალაქელების პრობლემების მოგვარებაზეა 

გათვლილი. ჩვენი პრიორიტეტებია: ადამიანი, ოჯახი, გარემო.  ყოველდღიურად ვხვდებით 

ჩვენს  ამომრჩეველებს და ვიცით მათი პრობლემები. ჩვენ ვართ გარანტი იმისა, რომ 

თითოეული თეთრი ბიუჯეტიდან გამჭირვალედ გაიხარჯება. ძირითადი პრიორიტეტებია: 

ქალაქში ინფრასტრუქტურის განხორციელება, მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი 

პრობლემების გადაჭრაზე ზრუნვა, ბიზნესის ხელშეწყობა და კორუფციის აღმოფხვრა.  

 

განვითარება და ეკონომიკა  

 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ).   

 

გამარჯვების შემდეგ ქალაქში განვახორციელებ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ვიზრუნებ 

მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი პრობლემების გადაჭრაზე, ხელს შევუწყობ ბიზნესს 

და აღმოვფხვრი კორუფციას. გავაუმჯობესებ ქალაქის წყალკანალისა და სანიტარული 

დასუფთავების სამსახურს. ხელს შევუწყობ საპენსიო ფონდს, ქალაქის ბიუჯეტიდან 

გამოვყოფ სახსრებს ერთიანი საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის 

ჩამოსაყალიბებლად. დავიცავ კულტურულ მემკვიდრეობას, გამოვნახავ დამატებით 

სახსრებს ნიჭიერი სტუდენტების სწავლის გადასახადის დასაფინანსებლად. გამოვყოფ 

თანხებს სათნოების სახლებისთვის და ასევე, გამოვყოფ ტერიტორიას მიუსაფართა 

თავშესაფრის ასაშენებლად. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

 ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 

 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, აგროსექტორის ხელშეწყობა 

(მეციტრუსეობა, მეჩაიეობა, მეფუტკრეობა), სასათბურე მეურნეობის განვითარება, 

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

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

ჩვენი მიზანია, მოვაწესრიგოთ ბათუმი. ბიუჯეტს ამტკიცებს ქალაქის საკრებულო, 

რომლითაც ბათუმის მერს ეძლევა საშუალება, ეფექტურად და, რაც მთავარია, 

მოსახლეობისთვის სასარგებლოდ განკარგოს საკრებულოს მიერ მიღებული ბიუჯეტი. ჩვენი 

კოალიციის საბჭო აქტიურად მუშაობს არსებული ბიუჯეტის მიზანმიმართულობაზე.  

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

ურბანული განვითარება/ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ  განსახორციელებელია მთელი რიგი პროექტები, რომლებიც 

უზრუნველყოფს ქალაქის ეფექტურად გასუფთავებას ნარჩენებისაგან. აუცილებელია 

აშენდეს გადამამუშავებელი ქარხანა. 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი  

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? დავამონტაჟებთ შუქნიშნებს და ტრანსპორტის სავალი გზის 

ნაწილს გავაფართოებთ. 

 

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

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის?  

 

ყველა ახლად მშენებარე ობიექტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის 

გათვალისწინებული იქნება სპეციალური ბილიკი.  

 

კულტურა და განათლება  

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

შევიმუშავებთ პროგრამებს სტუდენტებისა და ახალგაზრდების მხარდასაჭერად. აღვუდგენთ 

პედაგოგის სტატუსს სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულ აღმზრდელებს! 

მასწავლებლის ხელფასს საჯარო სექტორის მოხელის ხელფასთან შესადარისს გავხდით! 

მუნიციპალური ტრანსპორტი მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის და ყველა კატეგორიის 

პენსიონერისათვის უფასო იქნება. დავგეგმავთ საბავშვო ბაღების აღდგენასა და 

მშენებლობას. 

 

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?  

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 
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ჯანდაცვა ყველა ბათუმელისთვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს. სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების  ქსელს ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველვყოფთ. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

შევქმნით მუნიციპალურ თავშესაფრებს. პენსიონერებზე და სოციალურად დაუცველ 

ოჯახებზე გაიცემა 25-ლარიანი დანამატი. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი  

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად?  

 

დღესდღეობით ბათუმში არ არის დაცული მწვანე ადგილები, ქალაქი არ არის დაცული 

ტრანსპორტის გამონაბოლქვისაგან. არ არის გათვლილი, როგორ უნდა შემცირდეს ჰაერის 

დაბუნძურება. მერად არჩევის შემთხვევაში დავიწყებ ქალაქის გამწვანებას, მოვიწვევ 

სპეციალისტებს და გავითვალისწინებ მათ აზრს, რათა ის უმსგავსოება, რაც ახლა არის ამ 

მიმართულებით, გამოსწორდეს. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის? შესწავლილ იქნას რელიეფი და შესაბამისად 

გაფართოვდეს პარკებისა და რეკრეაციული ზონების საზღვრები. 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის 

და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

ბათუმში ავაშენებთ ცენტრალურ სპორტულ მოედანს, რომელიც   მინიმუმ 20000 ათას 

მაყურებელზე იქნება გათვლილი. 

 

ბათუმი 

 

21. რა ღონისძიებების განხორციელებას აპირებთ ე.წ „ჭაობის“ ნაწილის განვითარებისა 

და კეთილმოწყობისთვის?  

 

მე ვარ ჭაობელი და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ მერად არჩევის შემდეგ 

ვიზრუნებ ჭაობის დასახლებისა და ბათუმის ახლად შემოერთებული ტერიტორიების 

განვითარებაზე. ჩემი მოღვაწეობის მთავარი ასპარეზი პერიფერიული ზონები იქნება. ჩემი 
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სურვილია, ბათუმელებს თავი ე.წ. ჭაობის უბნის ტრანსფორმაციით დავამახსოვრო. ეს ზონა 

ისე განვავითარო, რომ ტურისტების ნაკადმა ცენტრიდან პერიფერიებში გადმოინაცვლოს. 

 

22. როგორია თქვენი ხედვა „ანბანის კოშკისა“ და „ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის“ 

შენობების მომავალთან დაკავშირებით? 

 

ამ შენობებს ბათუმელების გამოკითხვის საფუძველზე სპეციალურ ფუნქციას მივანიჭებთ. 

 

23. როგორია თქვენი პოზიცია ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხთან 

დაკავშირებით? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 


