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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

საქალაქო თვითმმართველობა თანამედროვე ევროპული დემოკრატიის ერთ-ერთი 

საფუძველია. თვითმმართველობის ისტორია ევროპაში საქალაქო თვითმმართველობების, 

ქალაქის უფლების მინიჭების ისტორიაა. საქალაქო მეურნეობა, ურბანული გარემო, 

კულტურული დაწესებულებები, მომსახურებისა და ვაჭრობის ობიექტები - ყოველივე ამის  

კონცენტრაცია კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში 21-ე საუკუნეში  მოითხოვს 

ცვლილებების აუცილებლობას და ადგილობრივ თვითმმართველობას განსაკუთრებული 

გამოწვევების  წინაშე აყენებს.  

ქ. ქუთაისი ერთ-ერთი უძველესი კულტურისა და სამეცნიერო ტრადიციების ქალაქია 

საქართველოში. მას განახლების უდიდესი პოტენცია გააჩნია. ჩვენი მიზანია, ქუთაისი 

გახდეს სამეცნიერო-კულტურული ცენტრი და აღიდგინოს ძველი დიდება და ფუნქცია.  

უაღრესად მნიშვნელოვანია ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება, ინოვაციური 

პროექტების ხელშეწყობა, ქალაქის ტრადიციული არქიტექტურის შენარჩუნება.. 

აუცილებლად უნდა მოწესრიგდეს შიდა ეზოები, ლიფტები, სადარბაზოები და კორპუსების 

ქვეშ არსებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციები. ნაგავსაყრელების მოწესრიგების გარეშე 

ქალაქს ემუქრება ეკოლოგიური კატასტროფა. 

ქალაქის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პირობაა საინვესტიციო გარემოს შექმნა და 

მოსახლეობის დასაქმება. 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

მოგეხსენებათ, თანამედროვე ქალაქის, როგორც მატერიალურ-სივრცული და სოციალურ-

ეკონომიკური კატეგორიის ფორმირება, ხდება საბაზრო ფაქტორების გავლენით. ის, რაც 

ქუთაისს მემკვიდრეობით ერგო, არ იძლევა ქალაქის განახლების საშუალებას. საჭიროა 

თავისუფალი საინვესტიციო გარემო, საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, ტურიზმის 

განვითარება. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

პოლიტიკური ნების არ არსებობა. 
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4. თქვენი აზრით,  რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 

 

ადამიანური რესურსი, რომელიც, სამწუხაროდ, ამჟამად გაბნეულია სხვადასხვა ქვეყანაში; 

კულტურა, მიმზიდველობა ტურისტული თვალსაზრისით. 

 

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

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შემთხვევაში ბიუჯეტი ფეხზე დადგება; 

დავაფინანსებთ მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზე ორიენტირებულ პროგრამებს; 

მოვაწესრიგებთ ინფრასტრუქტურას, ურბანულ გარემოს. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ქალაქის მერია აიღებს ვალდებულებას ინვესტორებს, მოსახლეობის დასაქმების სანაცვლოდ, 

მოუწესრიგოს მისასვლელი კომუნიკაციები. 

 

ურბანული განვითარება/ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის? 

 

დღეისათვის უმთავრესია საბინაო პრობლემის მოგვარება და მოსალოდნელი  საფრთხის 

თავიდან აცილება. ქალაქში არსებულ საბინაო ამხანაგობებს უნდა ჰქონდეთ  თითოეული 

კორპუსის მოწესრიგებისა და რეაბილიტაციის შესაძლებლობა. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქის ქუჩების სისუფთავის გასაუმჯობესებლად ვგეგმავთ მუდმივ მონიტორინგს და 

ტექნიკური ბაზის განახლებას, თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებული 

ნაგავსაყრელის მოწყობას. 
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ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

გასაუმჯობესებელია სატრანსპორტო კომუნიკაციები, ტრანსპორტით სარგებლობა 

ხელმისაწვდომი და შეღავათიანი  გახდება სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისა და 

სტუდენტებისათვის. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

მიგვაჩნია, რომ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება უნდა დარეგულირდეს თანამედროვე 

ტიპის შუქნიშნებით, მოწესრიგდეს გადასასვლელები, ტროტუარები და ხიდები - როგორც 

ქალაქის ცენტრალურ, ისე პერიფერიულ უბნებში. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო, 

რომელიც მათ მისცემს საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციისა და ადაპტაციის 

საშუალებას. 

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

პრიორიტეტული მიმართულება იქნება კულტურა, როგორც ქართველების გამაერთიანებელი 

ფაქტორი - დაფუძნებული ქართულ ენაზე, სწორედ ამიტომ, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი 

იქნება ქართული ენის დეპარტამენტის აღდგენა. ასევე თეატრებისა და მუზეუმების 

წარმატებული მუშაობისათვის ხელშეწყობა. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს ქალაქის სამეცნიერო პოტენციალის შენარჩუნება-

განვითარებასა და ახალგაზრდა მეცნიერთა წარმოჩენას. ასევე ბაგა-ბაღების მენეჯმენტის 
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გამჭვირვალობასა და გამართულ, ღია საქმიანობას; ქუთაისის ა. წერეთლის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაძლიერებასა და სტუდენტთა სტაჟირება-დასაქმებას. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

კრიმინალის პრევენციისათვის ქმედით ღონისძიებად მიმაჩნია ახალგაზრდების დასაქმება 

და შესაბამისი სახელმწიფო უწყების გამართული საქმიანობა. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

ზამთრის პერიოდში ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ სამი და მეტი მცირეწლოვანი ბავშვი, 

მარტოხელა და მასთან გათანაბრებულ დედებს, მრავალშვილიან და სოციალურად დაუცველ 

ოჯახებს, მარტოხელა პენსიონრებს, ომის ვეტერანებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

და იძულებით გადაადგილებულ პირებს კომუნალურ გადასახადებზე დაუწესდებათ 

შეღავათები. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

ჯანდაცვაში პრიორიტეტული იქნება პრევენციული მედიცინა და  არასრულწლოვანთა 

ოპერაციები, უმუშევარ ქალთა და ბავშვთა ერთჯერადი დიაგნოსტირება. შეიქმნება 

მუნიციპალური სააფთიაქო ქსელი, სადაც წამლები ფასდაკლებით გაიყიდება შესაბამისი 

სოციალური ჯგუფებისათვის. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ქალაქის მერიამ, უპირველეს  ყოვლისა, უნდა იზრუნოს მიუსაფართა პირობების 

გაუმჯობესებისათვის, საჭიროა მეტი დაფინანსების გამოყოფა ბიუჯეტიდან და უმძიმეს 

მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისათვის  ცხოვრების ელემენტარული პირობების შექმნა. ამ 

მიზნით, საბინაო ფონდის დაარსება თვითმმართველობის ვალდებულებაა. 
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ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ჩვენი უპირველესი ვალია, ქუთაისი გავხადოთ ეკოლოგიურად უსაფრთხო ქალაქი და 

თავიდან ავიცილოთ ის კატასტროფა, რომელიც ქალაქს ემუქრება დღევანდელი 

მდგომარეობით. ნაგავსაყრელები, გამონაბოლქვი, დაბინძურებული წყალი - ის მწვავე 

საკითხებია, რომელიც ჩვენი შვილების ჯანმრთელ მომავალს საფრთხეს უქმნის და დროულ 

მოგვარებას ითხოვს.  

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოებისა და განვითარებისთვის?  

 

ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ახალი ტყე-პარკების გაშენებაზე, ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე. 

გამწვანების სამსახური არ იქნება ბუტაფორიული ორგანო, ის რეალურად გაუწევს 

მონიტორინგს რეკრეაციული ზონის ხელშეუხებლობას. პარკების იჯარით გაცემის პროცესში 

აუცილებლად უნდა ჩაერთოს მოსახლეობა და   ექსპერტები. 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის 

და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

ახალგაზრდული პოლიტიკა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და სპორტი გახდება ქალაქის 

ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა უბნებში 

სპორტული მოედნების კეთილმოწყობისა და უსაფრთხოების, ასევე ბაღებისა და სკვერების 

მოვლა-პატრონობის საკითხს. 

 

ქუთაისი 

 

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

დაასაბუთოთ თქვენი პოზიცია 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

22. 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. 

 

23. რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის სისტემის მართვისა და 

ხარისხის გაუმჯობესებისათვის? 

 

სკოლამდელი აღზრდის სისტემა ქალაქში უაღრესად არაეფექტურია, მართვის მექანიზმები 

არის შესაცვლელი და ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ჩასატარებელია რეალური, და არა 

მოჩვენებითი კონკურსები. 

 

24. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში გარე ვაჭრობის საკითხის 

დარეგულირებისთვის? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

 


