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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ჩვენ შევიმუშავებთ ქალაქის დაგეგმარების სრულიად ახალ მოდელს, რეალური და 

განხორციელებად გეგმას - სტრატეგიული დოკუმენტს, რომელიც ადგილობრივი 

მოსახლეობის პრიორიტეტებს, მათ მოთხოვნებს გაითვალისწინებს. 

ჩვენი მიზანი ქუთაისის უსაფრთხო და კომფორტულ ქალაქად ქცევაა, რომელშიც ძველის 

ახლით ჩანაცვლება ქალაქის ტრადიციულ არქიტექტურაზე მორგებით უნდა 

განვახორციელოთ. თანადაფინანსების პირობების გაუმჯობესებითა და მოსახლეობის 

ხარჯების განახევრებით ქალაქში არსებულ ყველა საბინაო ამხანაგობას შესაძლებლობა 

ეძლევა, მოაწესრიგოს შიდა ეზოები, ლიფტები, სადარბაზოები და კორპუსების ქვეშ 

არსებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციები; მოძიებულია ათეულობით მილიონი 

ლარი, რომლითაც უახლოეს 2-3 წელიწადში ქუთაისის მოსახლეობას ექნება 

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მოწესრიგებული სისტემა; ქალაქისათვის 

მნიშვნელოვანია სანიაღვრე სისტემისა და შიდა გზების მოწესრიგება; ამ მიმართულებით, 

2017 წლის ბოლომდე დაიხარჯება 50 მილიონ ლარზე მეტი; ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განხორციელებისას  დასაქმდება ათასობით ჩვენი მოქალაქე. 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ).  

 

ყველა ინვესტორისთვის მნიშვნელოვანია სტაბილური ბიზსნეს- და პოლიტიკური გარემო. 

ახალი ხელისუფლების მიერ ბიზნესის მიმართ არსებული წნეხის მოხსნით ქალაქს ეძლევა 

რეალური შესაძლებლობა, მოიზიდოს ინვესტორები; განავითაროს ტურიზმი და ხელი 

შეუწყოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას.  

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

პოლიტიკური არასტაბილურობა ადგილობრივ ხელისუფლებაში. 
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4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი შესაძლებლობები/უპირატესობები, 

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 

 

ქალაქის მრავალსაუკონავანი ისტორია და ტრადიციები. ქუთაისი ევროპის 5 უძველეს 

ქალაქთა ჩამონათვალშია, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ტურიზმის განვითარების 

შესაძლებლობებს.  

ქუთაისის მთავარი სიმდიდრე თვითონ ქუთაისელები არიან. განათლებისა და კვალიფიკაციის 

მაღალი დონე გვაძლევს შესაძლებლობას, განვავითაროთ ჩვენი ქალაქი. 

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

ქალაქის ბიუჯეტის შედგენა ხდება პროგრამული ბიუჯეტირების პრინციპის 

გათვალისწინებით. მთავარ პრიორიტეტებს წარმოადგენს ქალაქში სავალალო მდგომარეობაში 

არსებული ინფრასტრუქტრუქტურის მოწესრიგება და ადგილობრივი სოციალური 

პროგრამების დახვეწა/გაფართოება. ასევე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული 

სფეროს ხელშეწყობა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებზე ორიენტირებული 

პროგრამების მხარდაჭერა. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ქალაქში მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა კომუნიკაციები. 

ინვესტიციების ჩადების შემთხვევაში ქალაქი იზრუნებს საწარმოებამდე მისასვლელი გზებისა 

და კონუმინაციების მოწესრიგებაზე 

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  

 

თანადაფინანსების პირობების გაუმჯობესებისა და მოსახლეობის ხარჯების განახევრებით 

ქალაქში არსებულ ყველა საბინაო ამხანაგობას შესაძლებლობა ეძლევა, მოაწესრიგოს შიდა 

ეზოები, ლიფტები, სადარბაზოები და კორპუსების ქვეშ არსებული წყალ-კანალიზაციის 

კომუნიკაციები; 
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8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქის დასუფთავებისა და გამწვანების გასაუმჯობესებლად მომდევნო წლებში 

გამოსაცხადებელი ტენდერის პირობები დაიხვეწება. გაუმჯობესდება მუნიციპალური 

დასუფთავების შპს-ს ტექნიკური ბაზა.  

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის?  

 

პირველ ეტაპზე მოხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბაზისა და მარშრუტების შესწავლა. 

ანალიზის პროცესში ჩავრთავთ ადგილობრივ სპეციალისტებს და შესაბამისი გამოცდილების 

მქონე უცხოელ ექსპერტებს. მეორე ეტაპზე მოხდება ანალიზის შედეგად  ნაჩვენები 

ხარვეზების გამოსწორება.  

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ქალაქში მოწესრიგდება შუქნიშნები; გადასასვლელები; ტროტუარები და ხიდები.  

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

ეტაპობრივად მოხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ადაპტირება და მოეწყობა პანდუსები. 

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

შეიქმნება კულტურის მოღვაწეთა საკონსულტაციო საბჭო. კულტურის სამსახური შესაბამის 

საბჭოსთან ერთად დაგეგმავს ბიუჯეტში გასათვალისწინებელ პროგრამებსა და ღონისძიებებს.  

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით?  
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საბავშვო ბაღებში კონტინგენტის მატების გათვალისწინებით, ავაშენებთ ახალ საბავშვო ბაღებს, 

ხოლო არსებულებს ჩაუტარდება რეკონსტრუქცია საჭიროების მიხედვით. 

დაიხვეწება ბაღებში სასწავლო-მეთოდოლოგიური პროგრამები. 

ადგილობრივი ხელისუფლება ხელს შეუწყობს წარმატებულ სტუდენტებს სტაჟირებაში. 

აქტიურად ვითანამშრომლებთ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რათა ქუთაისი გახდეს 

ძლიერი რეგიონული საგანმანათლებლო ცენტრი.  

 

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?  

 

ვიზრუნებთ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური პროგრამების გაფართოებაზე, 

დავაწესებთ შეღავათებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის კომუნალურ 

გადასახადებზე.  

დაიგეგმა თანადაფინანსების პროგრამების განვითარება სოციალურად დაუცველთა პრობ-

ლემების მოგვარების მიზნით. ქუთაისის გარეუბანში არსებული გამოუყენებელი შენობები 

გამოყენებული იქნება საბინაო ფონდისთვის და მოემსახურება უბინაო ადამიანებს. 

ვიზრუნებთ ჩვენს დევნილ მოქალაქეებზე - უზრუნველვყოფთ მათი კომპაქტური დასახლე-

ბების ინფრასტრუქტურულ კეთილმოწყობას.  

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  
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2011 წლიდან 2014 წლის აპრილის ჩათვლით მერიაში შემოსულია 850 განცხადება 

საცხოვრებელი ბინებით დაკმაყოფილების შესახებ. ძირითადად, განმცხადებლებს 

წარმოადგენენ სოციალურად დაუცველი, მართლაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფი 

მოქალაქეები. ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს ქუთაისის გარეუბნებში გამოუყენებელი 

შენობების ბაზაზე საბინაო ფონდის შექმნას. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია. 

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

ვგეგმავთ ახალი, თანამედროვე სტანდარტების სპორტული კომპლექსის აშენებას, 

გამწვანების ზონებისა და სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას; სპორტის კონკრეტული 

სახეობების განვითარების ხელშეწყობა ინდივიდუალური მიდგომებით განხორციელდება; 

წავახალისებთ და მხარს დავუჭერთ პროექტებს, რომლებიც ქალაქში სპორტულ ცხოვრებას 

გააუმჯობესებს; ადგილობრივი ახალგაზრდული პროგრამების განვითარებითა და 

გაფართოებით ვიზრუნებთ, რომ ქუთაისმა მოიპოვოს ,,ევროპის ახალგაზრდული 

დედაქალაქის“ სტატუსი 

 

ქუთაისი 

 

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

დაასაბუთოთ თქვენი პოზიცია. 

 

რადგან ქუთაისში პარლამენტის მშენებლობისთვის ასეულობით მილიონობით ლარი 

დაიხარჯა და დღეს პარლამენტი ქუთაისში ფუნქციონირებს, ვფიქრობ, რომ ის ქუთაისში უნდა 

დარჩეს. წინა ხელისუფლების მიერ საქართველოს ,,საპარლამენტო ქალაქის“ სტატუსის 
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მინიჭება, ერთგვარი  მცდელობა იყო ზოგადად ქალაქის მიმართ ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიის არ არსებობის გადაფარვის. თუნდაც 350 მლნ. ლარის პირდაპირ ქალაქის 

ეკონომიკური მდგომარეობის და ფისკალური პოლიტიკის წინსვლას რომ მოხმარებოდა, 

გაცილებით მასშტაბური ეფექტის მიღწევა იყო შესაძლებელი. მაგალითად, იმ ფონზე, როცა ამ 

ქალაქს უამრავი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემა აქვს, პარლამენტის 

მშენებლობაში დახარჯული თანხები, სწორედაც რომ, გააუმჯობესებდა სოციალურ ფონს და 

მოაგვარებდა ქუთაისში  წლების განმავლობაში დაგროვილ სხვადასხვა პრობლემას. 

 

2. საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლისა და ამჟამინდელი შენობის 

ქალაქზე გადმოცემის შემთხვევაში რა დანიშნულებით აითვისებდით მოცემულ 

სივრცეს? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია. 

 

3. რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის სისტემის მართვისა და ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

საბავშვო ბაღებში კონტინგენტის მატების გათვალისწინებით ავაშენებთ ახალ საბავშვო 

ბაღებს, ხოლო არსებულებს ჩაუტარდება რეკონსტრუქცია. დაიხვეწება ბაღებში სასწავლო-

მეთოდოლოგიური პროგრამები. 

 

4. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში გარე ვაჭრობის საკითხის დარეგულირებისთვის? 

 

შესწავლილი იქნება ქალაქში არსებული გარევაჭრობის საკითხი და საკრებულოს წარედგინება 

გარევაჭრობის რეგულირების ახალი წესი. 

 


