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მიმართვა
მოგესალმებით, ძვირფასო თბილისელებო!
დიდი პატივია მოგმართოთ თბილისის მერობის კანდიდატის რანგში. კარგად
მაქვს გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა, რომელიც ჩვენს გუნდს თბილისელთა წინაშე
ეკისრება.
ჩვენ კარგად ვიცნობთ თბილისს, მის პრობლემებს, გამოწვევებსა და დიდ
შესაძლებლობებს. ჩვენი გუნდისა და მთლიანად ხელისუფლების წარმატებული
საქმიანობისთვის თქვენი ფხიზელი თვალი და თანამონაწილეობა აუცილებელი პირობაა.
თქვენ არ უნდა მოგვცეთ არათუ შეცდომის,
მოდუნების საშუალებაც კი. მზად ვართ, გავითვალისწინოთ ყველა თქვენი საქმიანი
წინადადება და შენიშვნა. ჩვენ ერთად უნდა დავდგეთ, ერთად ვიშრომოთ თბილისის
გაძლიერებისა და ადამიანების საკეთილდღეოდ.
ჩემი მხრივ, მზად ვარ, მუხლჩაუხრელად და თავდაუზოგავად ვიშრომო
თბილისისთვის.
თბილისი გამორჩეული ქალაქია
– თავისი ისტორიით, კულტურით, განუმეორებელი ლანდშაფტითა და
არქიტექტურით, პირველ რიგში, ხალხით.
თბილისი ევროპისკენ დიდი ნაბიჯებით მიმავალი ქვეყნის დედაქალაქია,
რომელიც მიისწრაფვის განვითარებისა და სრულყოფისაკენ. ამ პროცესში მის ხიბლსა და
კოლორიტს განსაკუთრებული ზრუნვა სჭირდება.
წლების განმავლობაში უამრავი პრობლემა დაგროვდა. გადასაწყვეტი საკითხების
სპექტრი დიდია და თბილისის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ყველა სფეროს ეხება.
ჩვენ გვაქვს ქალაქის განვითარების კარგად გააზრებული, მეცნიერულად
შესწავლილი და შორეულ პერსპექტივაზე გათვლილი ხედვა. სპეციალისტებთან ერთად
შევიმუშავებთ ქალაქის განვითარების გეგმას, ვიზრუნებთ დასაქმების პრობლემების
მოგვარებაზე, ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებაზე, დამწყები, მცირე და საშუალო
ბიზნესის ხელშეწყობაზე, აგრეთვე თანამედროვე სოლიდარული საზოგადოების
ჩამოყალიბებაზე, სადაც თითოეულ მოქალაქეს
გაცნობიერებული ექნება საკუთარი უფლებები და პასუხისმგებლობები.
თბილისის წარმატება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი რეგიონის
წარმატების განმსაზღვრელია. ამიტომ, გვაქვს მისია და ამბიცია, ვაქციოთ თბილისი
თანამედროვე კულტურულ-ეკონომიკურ ცენტრად, რომელიც მთელ რეგიონს გაუხსნის
გზას დასავლური, ცივილიზებული სამყაროსკენ.
ერთად ვიზრუნოთ თბილისზე!
ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე!
დავით ნარმანია
თბილისის მერობის კანდიდატი
საარჩევნო ბლოკი
„ქართული ოცნება“
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პროგრამის საკვანძო ასპექტები (რეზიუმე)
1. დედაქალაქში საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა
კულტურული მემკვიდრეობა
ძველი თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა იქნება ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი მთავარი
პრიორიტეტული მიმართულება. გამომდინარე აქედან, პირველ ყოვლისა, შემუშავდება ძველი
თბილისის რეაბილიტაციის კომპლექსური გეგმა, რომელიც მოცავს რესტავრაციის კონკრეტულ
სქემას. გაანალიზდება შენობების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის საკითხი,
რაზე დაყრდნობითაც განხორციელდება რეაბილიტაციის პროცესი ისე, რომ ერთი მხრივ
შენარჩუნდეს ძველი ქალაქის იერსახე (ავთენტურობა) და მეორე მხრივ გათვალისწინებულ იქნეს
საზოგადოების თანამედროვე საჭიროებები.

შემოერთებული დასახლებები
დღესდღეობით ძალზე, აქტუალურია თბილისის შემოერთებული დასახლებების სოციალურეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
თბილისის მერია, ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ხელმძღვანელობით განახორციელებს
ინტენსიურ სამუშაოებს 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად. მოხდება შიდა
ქუჩების მიწისქვეშა კომუნიკაციების შეცვლა და მოწესრიგდება გზის საფარი, მოეწყობა
სანიაღვრე არხები.
შემოერთებულ

ტერიტორიებზე

აქცენტი

გაკეთდება

ტურისტული

პოტენციალის

გამოყენებაზე, განხორციელდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაც დადებით
გავლენას მოახდენს მოცემულ უბნებში დასახლებული ადამიანებს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.
მოწესრიგდება სატრანსპორტო ქსელი. შესაძლებლობების ფარგლებში გაიზრდება
სამარშრუტო ტაქსების რაოდენობა და საჭიროების შემთხვევაში დაემატება ახალი ხაზებიც.
ყურადღება მიექცევა დასუფთავების სფეროს, ქუჩებზე განლაგდება დამატებითი ნაგვის ურნები,
მოწესრიგდება ნაგავსაყრელები.

ტრანსპორტი
ჩვენს მიერ განხორციელდება ქალაქ თბილისის ტრანსპორტის სისტემის ეფექტურობის
ზრდა,

რაც

გულისხმობს

სამარშრუტო

ხაზების

სრულყოფას,

მიკროავტობუსებისა

ავტობუსების ტექნიკურ გამართვას, რაოდენობრივ ოპტიმიზებას. შედეგად

და

მოსახლეობა

უზრუნველყოფილი იქნება ხელმისაწვდომი, საყოველთაო და უსაფრთხო სატრანსპორტო
მომსახურეობით.
ძალზე მნიშვნელოვანია რკინიგზის ხაზის გადატანა ქალაქის პერიფერიულ ნაწილში,
რითაც გამონთავისუფლდება კომერციული თუ საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცე
ქალაქის ცენტალურ უბნებში.

პარკირება
თბილისში პარკირების პრობლემების მოსაგვარებლად ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ხელს
შეუწყობთ მიწისქვეშა

და მრავალსართულიანი ავტოსადგომების (პარკინგის ადგილების)

მოწყობას, რომელიც ძალზე ეფექტურია გზებზე საცობების თავიდან აცილების თვალსაზრისით.
განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებთ მრავალსართულიანი საცხოვრებელი თუ სავაჭრო
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დანიშნულების კორპუსების მშენებლობისას აღნიშნულ შენობებში მიწისქვეშა პარკირების
ადგილების მოწყობის საკითხი.

ინტეგრაცია გლობალურ პროცესებში
თბილისის საერთაშორისო თანამეგობრობაში უკეთ ინტეგრირების მიზნით გავააქტიურებთ
მერიის

მუშაობას,

რათა

მსოფლიოს

დიდ

ქალაქებთან

მოხდეს

დაძმობილების

ან/და

პარტნიორული ხელშეკრულების გაფორმება. ვუზრუნველყოფთ საქართველოს პარტნიორი
ქვეყნების ქალაქების უკეთ ინფორმირებას საქართველოს დედაქალაქში დაგეგმილი სიახლეებისა
თუ მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ.

განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებთ

ურთიერთობებზე

საქართველოს

იმ

ქალაქებთან,

სადაც

მოქალაქეები

ცხოვრობენ

და

ჩამოყალიბებულია სათვისტომოები. გააქტიურდება მუშაობა EUROCITIES -ის ფარგლებში.

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
დასუფთავებისა

და

ნარჩენების

მართვასთან

დაკავშირებული

პრობლემების

აღმოსაფხვრელად ჩვენს მიერ გატარდება შემდეგი სახის ღონისძიებები:
დადგინდება ურნების ოპტიმალური რაოდენობა, იმისათვის, რომ მოსახლეობისათვის
საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი. ასევე, მოეწყობა
ურნების განთავსებისათვის სპეციალური სადგომები, რათა ურნების განლაგებამ ხელი არ
შეუშალოს გზებზე ავტომობილების მოძრაობას;
შემუშავდება შესაბამისი ტექნიკის მოძრაობის ახალი - ოპტიმალური განრიგი, რომელიც
უზრუნველყოფს აღნიშნული ტექნიკის მიერ საგზაო მოძრაობის გადატვირთვის თავიდან
არიდებას;
თბილისში არსებულ ნაგავსაყრელებზე განხორციელდება პერმანენტული მონიტორინგი რათა
მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი გარემოს დაბინძურების ხარისხი.
ნაგავსაყრელებზე (როგორც დახურული, ასევე, მოქმედი) არსებული ნარჩენების შემდეგი
გადამუშავებისთვის

ინვესტიციების

მოზიდვის

მიზნით

განხორციელდება

აქტიური

საინვესტიციო კამპანია.

უპატრონო ცხოველები
თბილისში არსებული უპატრონო ცხოველების პრობლემის მოგვარებისათვის ჩვენს მიერ
გამოყენებული იქნება მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდები, რაც გულისხმობს::
პირველ ეტაპზე ცხოველთა აღრიცხვას, მონაცემთა ბაზის შექმნას და მათი მდგომარეობის
პერმანენტული

მონიტორინგის,

შემდგომ

ეტაპზე

განხორციელდება

მათი

დაჭერა

და

მკურნალობა. მხოლოდ განუკურნებელი და გადამდები დაავადებების გამოვლენის შემთხვევებში
გაუკეთდებათ

ევთანაზია.

იმავდროულად

მოხდება

მათი

გამრავლების

ხელოვნური-

მედიკამენტოზური ფორმით შეზღუდვა;
ხელს შეუწყობთ იმ პირებსა და არაკომერციული ორგანიზაციებს, რომლებიც დაკავებულნი
არიან უპატრონო ცხოველთა მოვლა-პატრონობით. კერძოდ:ქალაქის შესაბამისი სტრუქტურები
აღნიშნულ პირებსა თუ ორგანიზაციებს წაახალისებენ ცხოველების საკვებისა და მედიკამენტების
გადაცემითა, დამატებითი ვოლიერების აშენებითა და და სხვ გზებით.

ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოს ფორმირება
თბილისში ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოს ფორმირების მიზნით ჩვენს მიერ გაფართოვდება
ქალაქის სარეკრეაციო და გამწვანების ზონები, მოწესრიგდება სანიაღვრე არხების სისტემა, რაც
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თავიდან აგვაცილებს მდინარე მტკვრისა და თბილისში არსებული მცირე მდინარეების
დაბინძურებას. თბილისის „ქარიან“ უბნებში გაშენდება შესაბამისი ქარსაფარი ზოლები.

ინფრასტრუქტურის ადაპტაცია შეზღუდუდლი შესაძლებლობის მქონე (შემდეგში-შშმ)
პირებისთვის
შშმ

პირებისათვის

ინფრასტრუქტურის

ადაპტაციის

მიზნით

ქალაქის

მერია,

ჩვენი

ხელმძღვანელობით განახორციელებს გზის სავალი ნაწილის (მათ შორის მიწის ზედა და მიწის
ქვეშა გადასასვლელების), სარეკრეაციო ზონების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, პარკირების
ადგილების ადაპტირებას, რათა შშმ პირებს შეეძლოთ დამოუკიდებლად გადაადგილება,
ისარგებლონ საზოგადოებრივი თავშეყრისა და სარგებლობის ობიექტებით და ა.შ.

2. თანამედროვე ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული პოლიტიკა
საკვანძო ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული გამოწვევები
წლების მანძილზე, თბილისის მერიის მხრიდან განვითარების საკვანძო პრინციპების უხეშმა
იგნორირებამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს, ქალაქში, ფაქტობრივად არ არსებობს სფერო მწვავე
და დაუყოვნებლივ გადასაჭრელი საკითხების გარეშე. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ
მასშტაბური ცვლილებები შეუძლებელია შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფის გარეშე,
ამიტომ,

ერთ-ერთ

მთავარ

ამოცანად

დავისახეთ

ეკონომიკური

პოტენციალის

ზრდა

მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში. მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ეკონომიკური
პოლიტიკის წარმატებები თანაბრად არის დაკავშირებული ეროვნული და ადგილობრივი
ხელისუფლების საქმიანობასთან. შესაბამისად ჩვენი პროგრამის ფარგლებში მიზნად ვისახავთ:


მოქალაქეთა წმინდა განკარგვადი შემოსავლისა და წმინდა დანაზოგების ზრდას ერთ
მოსახლეზე გათვლით. ეს არის ცხოვრების ხარისხის ამაღლების მთავარი წყარო, რომელიც
საშუალებას მისცემს თბილისელებს, უფრო მეტად იზრუნონ საკუთარ ქალაქზე და ხელი
შეუწყონ მის გარდაქმნას თანამედროვე სტანდარტების ქალაქად;



უწყვეტი გადამზადების სისტემის შექმნას, რომელიც საშუალებას მისცემს მოსახლეობის
ფართო ფენებსს, ოპტიმალურ ვადებში დაეუფლონ შრომის ბაზარზე მოთხოვნად
პროფესიებს და ამავდროულად განაახლონ თავიანთი ცოდნა ახალი ტექნოლოგიების
განვითარებასთან ერთად. ჩვენი მიზანია, უწყვეტი გადამზადების სისტემის ყველა
მონაწილეს მიეცეს შანსი, რათა გამოავლინოს მიღებული კვალიფიკაცია ღირსეულ
სამსახურში;



ქართული (და არა მარტო თბილისში განთავსებული) კომპანიებისათვის მოწოდების
ჯაჭვის (supply chain) იმ კომპონენტების შევსებას, სადაც ეს კომპანიები დამოკიდებულები
არიან

იმორტზე. ამ ძალისხმევის შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება როგორც

დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა, ასევე იმპორტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება.


სხარტი (smart) ბიზნესინკუბატორების ჩამოყალიბებას, რომლებიც ტრადიციულისგან
განსხვავებით, უზრუნველყოფენ ახალგაზრდების ადრეულ ჩართულობას მოწინავე
ტექნოლოგიების ათვისების პროცესში, გაუწევენ კონსულტაციას სამუშაო ბაზრის
ტენდენციებთან დაკავშირებით, ჩაერთვებიან გადამზადებისა და უწყვეტი განათლების
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პროცესში, ხელს შეუწყობენ ბიზნესების წარმოჩენას საერთაშორისო გამოფენებსა და
ბიზნეს-პორტალებზე.


საბანკო და ვენჩურული ფინანსური რესურსისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდას,
რისთვისაც თბილისის მერია, ჩვენი გუნდის ხელმძღვანელობით იზრუნებს ბაზრის ახალი
მოთამაშეების მოზიდვისა და არსებული სუბიექტების წახალისებაზე.



საჯარო-კერძო

პარტნიორობის

უზრუნველყოფას

ფორმის

განსაკუთრებით

დანერგვას

მნიშვნელოვანი

და

ოპტიმალური

სერვისებისა

და

მართვის

პროდუქციის

შესაქმნელად, იმ სფეროებში სადაც ქართულ ბიზნესს არ გააჩნია ინვესტირების საკმარისი
რესურსი,

ურბანული დაგეგმარების (გენგეგმის) სრულყოფის საკითხები
დედაქალაქის

ხელისუფლებაში

მოსვლისთანავე,

დაიწყება

დედაქალაქის

პერსპექტიული

განვითარების მოქმედი გენერალური გეგმის თვისობირივი განახლება, რათა ის უფრო
სიცოცხლისუნარიანი და თანამედროვე მიდგომების შესაბამისი გახდეს.
ჩვენს მიერ შემუშავებული გენერალური გეგმა, მასთან დაკავშირებული დოკუმენტებით, შემდეგ
ძირითად პრინციპებზე და მიდგომებზე იქნება დაფუძნებული:
 გენერალური გეგმა, როგორც სივრცითი დოკუმენტი, აგებული იქნება შრეებად და
საკვანძო მიმართულებების მიხედვით (რეკრეაციული, საცხოვრებელი და სამრეწველო
ზონები, სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურა, კომუნიკაციები და სხვა);


დადგინდება მწვანე საზოგადოებრივი სივრცეების საზღვრები და მათი დაცვის რეჟიმები
.გამოიყოფა რეკრეაციული ზონები
და უზრუნველყოფილ იქნება მწვანე საფარის
ხელშეუხებლებობა. არსებული მწვანე საზოგადოებრივი სივრცეების ნაკლებობას
გარკვეულწილად დააკომპენსირებს მიწის ნაკვეთის გამწვანების ვალდებულება, როგორც
მშენებლობის ნებართვის გაცემისას ერთ–ერთი სანებართვო პირობა. შესაბამისად,
მშენებელს/დეველოპერს ექნება ვალდებულება, ყოველი განაშენიანების კვადრატულ
მეტრზე შექმნას შესაბამისი გამწვანების ზონა;



განხორციელდება თბილისის ურბანული ისტორიულ-კულტურული ნაწილის, რასაც
ისტორიულ-კულტურული ფასეულობის გარდა გააჩნია ქალაქის ეკონომიკური
განვითარებისა და მოსახლეობის დასაქმების დიდი პოტენციალი, განსაკუთრებით
ტურიზმის მხრივ, ქალაქის დაცვისა და განვითარების თვალსაზრისით გამოყენება.
აღნიშნული მიდგომა გათვალისწინებული იქნება ქალაქის განაშენიანების გენერალურ
გეგმაშიც.



თბილისის ურბანულ ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული
საკითხების განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ჩამოყალიბდება მისი
დაცვისა და განვითარების ეფექტიანი მექანიმზები, სადაც უზრუნველყოფილი ინება
ყველა დაინტერესებული მხარის მაქსიმალური ჩართულობა.

შემუშავდება მოკლე,

საშუალო და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმები;


თბილისის

განაშენიანების

რეგულირების

წესებში

აისახება

ახალი

მშენებლობის

შემთხვევაში იმავე მიწის ნაკვეთზე შესაბამისი რაოდენობის ავტოსადგომების მოწყობის
ვალდებულება.
შემოთავაზებული

მაგალითისთვის

(ზონირების

საერთაშორისო

კოდექსის

მიერ

მოდელი) საცხოვრებლის შემთხვევაში 1 ავტოსადგომი ყოველ
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საცხოვრებელ ერთეულზე, ოფისის შემთხვევაში 1 ავტოსადგომი საერთო ფართობის
ყოველ 30 მ2-ზე, სამედიცინო დაწესებულების შემთხვევაში 1 ავტოსადგომი საერთო
ფართობის ყოველ 20 მ2-ზე და ა.შ.;


მიწის ნაკვეთის დაყოფისას შესაძლებელი იქნება სამშენებლოდ მხოლოდ იმ მიწის
ნაკვეთის განვითარება, რომლის დადგენილი სამშენებლო პოტენციალი (პარამეტრები) არ
არის ათვისებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ახლად წარმოქმნილი მიწის ნაკვეთის
სამშენებლოდ

განვითარება

დაუშვებელი

იქნება.

გარდა

ამისა,

ქ.

თბილისის

განაშენიანების რეგულირების წესებით გაუქმდება 100 მ2–მდე მიწის ნაკვეთების 100%–ით
მოშენების დაშვება, რაც დიდი ზომის მიწის ნაკვეთების დაქუცმაცების და სრულად
განაშენიანების მაპროვოცირებელია, და გულისხმობს მაქინაციების გზით განაშენიანების
კოეფიციენტის უგულებელყოფას;


სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მუნიციპალური ტრანსპორტის
მარშრუტების

ჩამოყალიბება

განხორციელდება

საერთაშორისოდ

აპრობირებული

პრაქტიკის შესაბამისა მგზავრთა ნაკადების შესწავლის შედეგების საფუძველზე.

ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია მდგრადი განვითარების კონტექსტში
მდგრადი ურბანული განვითარება მოითხოვს ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციას
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. რისთვისაც, ჩენი გუნდის მიერ განხირციელდება:


არსებული სატრანსპორტო ნაკადების შესწავლა (ყველა სახის ტრანსპორტი) მსოფლიოს
განვითარებულ ქვეყნებში (მაგ. საფრანგეთი, გერმანია) აპრობირებული მეთოდოლოგიის



გამოყენებით;
ტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობის, ნაკადების მოძრაობის რეჟიმების და მოძრაობის
უსაფრთხოების მდგომარეობის დადგენა, რაც შემდგომში გათვალისწინებული იქნება
ქ.თბილისის გენერალური გეგმის დამუშავებისას;



გზების და მათზე განლაგებული ხელოვნური ნაგებობების (ხიდები, ესტაკადები,
გზაგამტარები, საყრდენი კედლები და სხვა) ინვენრატიზაცია და დიაგნოსტიკა, მათი
ფაქტიური ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის მიზნით. თითოეული ობიექტისთვის
გაკეთდება პასპორტი, შედგება მათი რეაბილიტაციის გეგმა;



პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობის აღდგენა, დამატებით გზის გაფართოება
ოთხზოლიანი მოძრაობის უზრუნველყოფით, ისე, რომ შეხებაში არ იყოს არსებულ
კულტურულ-არქეოლოგიურ ძეგლთან;



ორი ესტაკადის მოწყობა თამარაშვილისა და უნივერსიტეტის ქუჩების კვეთაზე, რათა
ტრანსპორტის გადაადგილება მოხდეს შუქნიშნის გარეშე;



საბურთალოს ქუჩისა და კარტოზიას ქუჩის გადაკვეთაზე კვანძის გახსნა ორ დონეზე;



გალაკტიონის

ხიდთან

მტკვრის

მარცხენა

სანაპიროდან

მარჯვენა

სანაპიროზე

გადასასვლელად ამოსასვლელის მოწყობა ;


თამარ მეფის ხიდთან გზის გაგანიერება გვირაბის მეშვეობით;



ჭავჭავაძის პროსპექტზე არსებულ კვანძზე (კავსაძის ქუჩისა და მზიურიდან ამომავალი
ახლად მოწყობილი ქუჩის კვეთა) მოძრაობის რეჟიმის გაუმჯობესება შუქნიშნების
მოწესრიგების მეშვეობით;
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მდ.მტკვრის სანაპიროების ტრანსპორტის ცალმხრივად მოძრაობის ორგანიზებისათვის
დამატებითი სახიდე გადასასვლელების მოწყობა;



ქალაქის ცენრალური რეგიონის განტვირთვის მიზნით ქალაქში შემომავალი სატრანზიტო
მოძრაობის გადართვა ქალაქის შემოვლით გზებზე;



ქალაქის

მაცხოვრებელთათვის

და

ტურისტებისათვის

საველოსიპედო

ბილიკების

მოწყობა;


ქალაქის ტერიტორიის (მათ შორის შემოერთებული დასახლებების) სრული მოცვა
სერვისისების უწყვეტ რეჟიმში მიწოდებისა და ავარიული შემთხვევების მინიმუმამდე
დაყვანის მიზნით ინფრასტრუქტურის განახლება/განვითარება და ახალი სიმძლავრეების
შექმნა;



ავარიული

შემთხვევების

მაქსიმალურად

ოპერატიულად

აღმოფხვრის

მიზნით

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და შესაბამისი ადამიანური რესურსებით
შევსება; .

3. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჩვენი გუნდის მიერ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური
უზრუნველყოფის მიმართულებით 800 მილიონ ლარზე მეტი თანხის დახარჯვაა
გათვალისწინებული. კერძოდ:
 განხორციელება გაფართოებული სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის ხელშეწყობის
პროგრამები,

რომლის

საშუალებითაც

თბილისში

მაცხოვრებელი

სოციალურად

დაუცველი და სხვადახვა კატეგორიის პირები (შშმ პირები, პენსიონერები, 0-5 წლამდე
ბავშვები, სტუდენტები, პედაგოგები, ომის ვეტერანები და ა.შ) ისარგებლებენ გაცილებით
მეტი დახმარებებით ვიდრე დღეს სარგებლობენ. აღნიშნული პროგრამების
განხორციელების საფუძველზე თბილისის მაცხოვრებელი რამდენიმე ასეული ათასი
მოქალაქე მიიღებს მნიშვნელოვან სარგებელს;


გაიზრდება შეღავათები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის. კერძოდ, თბილისში
მაცხოვრებელი

სოციალურად

დაუცველი

ოჯახები

კომუნალური

ვაუჩერებით

სარგებლობის პროგრამის ფარგლებში ისარგებლებენ გაორმაგებული შეღავათებით (500
ლარი, დღეს არსებული 250 ლარის ნაცვლად) ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის,
წყლის და დასუფთავების მიმართულებით. აღნიშნული ინიციატივა მნიშვნელოვნად
შეამსუბუქებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მძიმე მდგომარეობას;


თბილისში მაცხოვრებელი სოციალურად დაუცველი ოჯახები ყოველ დაბადებულ
ბავშვზე 500 ლარიან ვაუჩერს მიიღებს, რომელსაც ოჯახი გამოიყენებს ახალშობილისათვის
აუცილებელი საგნების შესაძენად, ხოლო ტყუპების შემთხვევაში ეს ვაუჩერი გაიცემა
თითოეულ ბავშვზე ცალკ-ცალკე;



თბილისში მაცხოვრებელი სოციალურად დაუცველი ოჯახები ერთჯერადი სოციალური
დახმარების სახით ყოველ დაბადებულ მე-3 ბავშვზე მიიღებენ 800 ლარს, მე-4 ბავშვზე
1000 ლარს და მე-5 და შემდგომ ბავშვზე 1500 ლარს;
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თბილისში მაცხოვრებელი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და სოციალურად
დაუცველი

პენსიონერებისათვის

გადაადგილება

მეტროთი

იქნება

შეღავათიანი

ტარიფებით;


თბილისში მცხოვრები პენსიონერები სხვადასხვა გეგმიური სამედიცინო მანიპულაციების
საჭიროების შემთხვევაში მერიისგან მიიღებენ სრულ ან ნაწილობრივ დაფინანსებას, ამავე
დროს დაფინანსდება ის მანიპულაციებიც, რომელიც არ არის გათვალისწინებული
ჯანმრთელობის დაზღვევის დღეს მოქმედ პაკეტებში;



თბილისში მცხოვრები დევნილებისთვის საცხოვრებელ პირობებს მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესების

მიზნით

განხორციელდება

დევნილთა

ჩასახლებების

ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობის სამუშაოები. იმავდროულად, მერია, ჩვენი
ხელმძღვანელობით ხელს შეუწყოფს დევნილთა საცხოვრებელი ფართების დაკანონების
პროცესის დაჩქარებას.


ჯანმრთელობის პრევენციის, მათ შორის გულ-სისხლძარღვთა, ინფექციური და სხვა
დაავადებების გამომწვევი რისკ ფაქტორების შემცირების მიზნით, განხორციელდება
შესაბამისი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება.;



ჯანდაცვის სფეროში შემუშავდება სპეციალური პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს



მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის თანამედროვე/ინოვაციური მეთოდების დანერგვას.
შეიქმნება ჯანდაცვის სპეციალური
პროგრამასიმ მოქალაქეებისათვის, რომელთა
დაავადებების მკურნალობა ვერ ხორციელდება საქართველოს წამყვან კლინიკებში.
ჯანდაცივის პროგრამის ფარგლებში სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდება მათი
საზღვარგარეთ მკურნალობის ხარჯები;



გაუმჯობესდება თბილისის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის მატერიალურ–ტექნიკური
ბაზა, იმისათვის რომ დედაქალაქის მაცხოვრებლებმა დროულად მიიღონ ადექვატური
პირველადი სამედიცინო დახმარება;



ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნით, იმისათვის რომ გაიზარდოს

ამ

სფეროში ინფორმირებული მოქალაქეების რაოდენობა და ხელი შეეწყოს დედაქალაქში
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ჩვენს მიერ შემუშავდება და განხორციელდება
შესაბამისი პროგრამები და პროექტიები.


თბილისში არსებულ აგრარულ ბაზრებში მდგომარების გაუმჯობესების მიზნით , ჩვენს
მიერ განხორციელედება შესაბამისი ღონისძიებები, რის შედეგადაც აგრარულ ბაზრებში
დაცული იქნება სანიტარული პირობები. განხორციელდება ბაზრების მოდერნიზება .
საბოლოო ჯამში აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს თბილისელების ჯანმრთელობის
დაცვის პრევენციას;



მიუსაფარი

მოქალაქეებისათვის

მოეწყობა

თავშესაფრიები,

სადაც

იმავდროულად

საშუალება ექნებათ დაიკმაყოფილონ საბაზისო საჭიროებები (კვება, თავშესაფარი,
ჰიგიენა), და

უზრუნველყოფილნი იქნებიან ტანსაცმლითა და პირადი ჰიგიენისათვის

აუცილებელი ნივთებით.
ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ჯანმრთელობის დაცვისა

და სოციალური უზრუნველყოფის

გაფართოებული პროგრამები საშუალებას მისცემს დედაქალაქის მოსახლეობას მნიშვნელოვნად
გაიუმჯობესონ, ერთის მხრივ ჯანმრთელობა, და მეორეს მხრივ, სოციალურად დაუცველმა
მოსახლეობამ შეიუმსუბუქოს მძიმე მატერიალური მდგომარეობა.
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4. განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი და ტურიზმი.
განათლება
დღეს

დედაქალაქის

მოსახლეობა,

ქვეყანაში

ბოლო

პერიოდში

განხორციელებული

ცვლილებებისა თუ ზოგადად განვითარების სწრაფი ტემპების გამო, მრავალი გამოწვევის წინაშე
დგას. იმისათვის, რომ საზოგადოების ნებისმიერი ფენის, ასაკობრივი თუ სოციალური ჯგუფის
წარმომადგენელმა უპასუხოს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, უზრუნველყოს საკუთარი თავის
რეალიზება და საზოგადოებაში დამსახურებული ადგილის დამკვიდრება, შეიქმნას ღირსეული
ცხოვრების პირობები და ამავდროულად შეძლოს საკუთარი წვლილის შეტანა ეკონომიკურ
განვითარებასა და სოციალური კეთილდღეობის შექმნაში, გადამწყვეტია განათლების სფეროში
პრინციპული, გააზრებული, ხარისხზე ორიენტირებული რეფორმებისა და პროგრამების
განხორციელება. ამისათვის ჩვენს მიერ განათლების სისტემის ნებისმიერ დონეზე გატარებულ
პოლიტიკას უწყვეტი განათლების (იგივე „მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის“) პრინციპები
დაედება

საფუძვლად,

ხოლო

გადაწყვეტილებების

მიღების

მთავარი

განმსაზღვრელი

ეფექტიანობა გახდება. დასახული მიზნების მიღწევისათვის ჩვენი ორიენტირი არა მხოლოდ
ეკონომიკური და სხვადასხვა სტატისტიკური/რაოდენობრივი მაჩვენებლები, არამედ
დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრება და მოსახლეობისათვის ღირსეული ცხოვრების
პირობების შექმნა იქმნება.

სკოლამდელი განათლება
დაწყებითი განათლების რეფორმირების პროცესის მთავარი ორიენტირი სააღმზრდელო
კომპონენტთან ერთად სასწავლო კომპონენტის გაძლიერება და აღსაზრდელების სკოლისათვის
სრულფასოვანი მომზადება გახდება.
აღნიშნული სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად ჩვენს მიერ სისტემაში გატარდება მართვის
სისტემის

დემოკრატიზაციისა

და

განვითარების

პოლიტიკა,

რომელიც

აღსაზრდელის

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე იქნება ორიენტირებული და მნიშვნელოვნად გაზრდის მართვის
პროცესში მშობლებისა და საზოგადოების სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების ჩართულობის
ხარისხს. საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებით გაიხსნება ახალი ბაგა-ბაღები. მნიშვნელოვანი
ადგილი დაეთმობა ინკლუზიური განათლების პოლიტიკის გატარებას. ბაგა-ბაღში მიღების,
სასწავლო პროცესისა და არდადაგების ხანგრძლივობის საკითხები მაქსიმალურად იქნება
მორგებული მშობელთა საჭიროებებს. უსაფრთხო ბაღის კონცეფციისა და აღსაზრდელთა
ფიზიკური

განვითარების

ასაკობრივი

მოთხოვნების

გათვალისწინებით

გაუმჯობესდება

ინფრასტრუქტურა, ფიზიკური გარემო და მატერიალურ ტექნიკური ბაზა.
გადაიხედება
თანამშრომელთა სტატუსის, მოტივირებისა და შრომის ანაზრაურების საკითხები.
თანამშრომელთა სამსახურში მიღება განხორციელდება ღია, გამჭვირვალე და სამართლიანი
კონკურსის საფუძველზე. სისტემა გათავისუფლდება პოლიტიკური წნეხისაგან. ამოქმედება
ხარისხის მართვის სისტემა და, გადაიხედება ჯგუფებში აღსაზრდელთა დასაშვები რაოდენობისა
და აღმზრდელი-აღსაზრდელის თანაფარდობის ნორმები. ახალი ნორმების , დამკვიდრებაში
გაიზრდება ინტერესთა ჯგუფების მონაწილეობის ხარისხი. გამჭვირვალე, ხარისხიანი და
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რაციონალური გახდება კვების პროცესის ორგანიზება. ბაღების დაფინანსება განხორციელდება
აღსაზრდელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ზოგადი განათლება
ზოგადი განათლების მიმართულებით, პირველ რიგში ჩვენს მიერ გადაიხედება საჯარო
სკოლების მართვაში (სამეურვეო საბჭოებში) ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის
მექანიზმები, დავასრულებთ სკოლების მართვის პოლიტიზირების პროცესს და ხელს შევუწყობთ
მართველობის დემოკრატიზაციას .
ხელს შევუწყობთ სკოლებში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამების
ამუშავებას. განხორციელდება სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული, სამეწარმეო უნარჩვევების განვითარების, მოზარდთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზებისა და
სამოქალაქო გააქტიურებისაკენ მიმართული, ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფის ხელშეწმყობი მიზნობრივი პროგრამების დაფინანსება. ასევე დავნერგავთ შშმ
მოსწავლეთა ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამას.
განხორციელდება საჯარო სკოლებში და ქალაქში ბიბლიოთეკების ფიზიკური გარემოს
მოდერნიზება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად.
საჭიროებების კვლევის საფუძველზე დაფუძნდება სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო ან/და
სააღმზრდელო დაწესებულებები/მოსწავლე-ახალგაზრდული სახლები.

პროფესიული განათლება
პროფესიული განათლების სფეროში, როგორც დასაქმებისა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
მექანიზმი, საჭიროებების (შრომის ბაზრის, სოციალური და ეკონომიკური განვითარების)
კვლევის საფუძველზე ჩვენს მიერ შემუშავდება და პროფესიული განათლების სფეროში
ადგილობრივი ხელისუფლების სტრატეგია და განხორციელდება შესაბამისი პროგრამები.

ზრდასრულთა განათლება
საერთაშორისოდ აღიარებული უწყვეტი განათლების მეთოდების გამოყენებით ჩვენს მიერ
განხორციელდება ზრდასრულთა განათლებისა და გადამზადების პროგრამები, რომელთა
შორისაც პრიორიტეტული იქნება მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვის,
საზოგადოებაში

ინტეგრაციისა

და

სამოქალაქო

აქტიურობისაკენ

მიმართული

კურსები.

აღნიშნული პროგრამები განხორციელება ეკომიკური განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოებისა
და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად.

კულტურა
წლების განმავლობაში ქალაქში კულტურული ღონისძიებების გამართვა ქაოტურ ხასიათს
ატარებდა და, მმართველი პარტიის ხელმძღვანელობის პირადი გადაწყვეტილებით მათი იმიჯისა
და

საზოგადოებაში

გადაწყვეტილებები

პოლიტიკური

მიიღებოდა

ავტორიტეტის

ერთპიროვნულად

და

გაზრდისათვის
არ

არსებობდა

გამოიყენებოდა.
კულტურული

ღონისძიებების კალენდარი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქე თუ ტურისტი ნათელ
წარმდგენას შეიქმნიდა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაზე.
ჩვენს მიერ შემუშავდება დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარების სამოქმედო
გეგმა,

რომელშიც

დეტალურად

იქნება

გაწერილი

ღონისძიებების

გამართვის

გრაფიკი,
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ინტენსივობა

და

დანახარჯები.

ჩვენი

პოლიტიკური

გუნდის

ამოცანაა

ქალაქის

ხელმძღვანელობის მიერ ორგანიზებული ან დაფინანსებული კულტურული ღონისძიებები და
პროექტები ორიენტირებული იყოს დედაქალასის მცხოვრებთა ინტერესებზე, და, იმავდროულად
ხელი შეუწყოს თბილისში ტურისტების რაოდენობის ზრდას.

ტურიზმი
საქართველოში ტურისტთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, 2014 წლის მარტის თვეში
საქართველომ 392 725 საერთაშორისო მოგზაურს უმასპინძლა, რაც 8%–ით აღემატება გასული
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. მოგზაურთა ძირითადი ნაწილი აუცილებლად სტუმრობს
ქვეყნის დედაქალაქს – თბილისს. ჩვენი გუნდის მიერ დედაქალაქის მართველობის პირობებში,
ჩვენს მიერ დაგეგმილი კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად, თბილის კიდევ უფრო
მიმზიდველი გახდება ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ტურისტებისათვის. შესაბამისად
თბილისის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ჩვენი გუნდის მნიშვნელოვან
პრიორიტეტს

წარმოადგენს.

დღეისათვის

არსებული

სასტუმრო

ინფრასტრუქტურა

(135

სასტუმროა, 6334 საწოლით) ვერ აკმაყოფილებს ბაზრის მზარდ მოთხოვნილებებს. ჩვენს მიერ
გატარებული

პოლიტიკის

შედეგად

შეიქმენება

განვითარებისთვის შესაფერის ბიზნესგარემო გამოყოფა
ტურისტული ზონები ქალაქის სხვადასხვა მიდამოებში.

ტურისტული
და

ინფრასტრუქტურის

განვითარდება

სპეციალური

თბილისის ეროვნული პარკი და ბოლო პერიოდში შემოერთებული ტერიტორიები (წყნეთი,
კიკეთი, კოჯორი, წავკისი, შინდისი, ტაბახმელა, ბეთანია) საინტერესო პერსპექტივას ქმნის
დედაქალაქში

ტურიზმის

განვითარების

თვალსაზრისით.

დედაქალაქის

შემოგარენში

ტურისტული ინფრასტურქტურის და სერვისების განვითარებით გზით, ერთის მხრივ შევქმნით
ახალ ტურისტლ ობიექტებს და მეორე მხრივს ხელს შეყწყობთ ამ რეგიონებში მცხოვრები
ადგილობრივ მოსახლეობის სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუნჯობესებას.

სპორტი
დედაქალაქში სპორტული ცხოვრებისა სპორტული ინფრასტრუქტურის

განვითარება ჯერ

კიდევ
მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ
სპორტული
ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციას და თბილისის ყველა რაიონში მრავალფუნქციური
სპორტული

კომპლექსის

მშენებლობას.

დედაქალაქში

მცხოვრები

ახალგაზრდებისათვის,

სპორტის მასობრიობის გაზრდა, საუბნო ჩემპიონატების გამართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრება და მისი პოპულარიზაცია ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი გახდება.
ჩვენ, „ჯანსაღი ცხოვრების წესი“ რეალურ ყოველდღიურ კულტურად უნდა ვაქციოთ, არა
მხოლოდ მოზარდებისთვის, არამედ ყველა ასაკობრივი ჯგუფისათვის!

ახალგაზრდობა
ჩვენი საქმიანობის მნიშვნელოვან ამოცანად მივიჩნევთ, ახალგაზრდობის პრობლემებზე
ზრუნვასა და ქალაქის მართვის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფას.
ჩვენს მიერ შემუშავდება სპეციალური პროგრამები რომელთა მიზანიც იქნება ხელი შეუწყოს
ახალგაზრდების დემოკრატიული ჩართულობის გაზრდას და იმავდროულად მათი სოციალურ
პრობლემების გადაჭრას.
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ჩვენ ხელს შეუწყობს თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდების მაქსიმალურ ჩართულობას
საერთაშორისო აქტივობებში, მათ შორის დედაქალაქის პარტნიორი და დაძმობილებული
ქალაქების ახალგაზრდობასთან ჩვენი ახალგაზდების დაახლოებას და საქმიანი კავშირების
დამყარებას, გაცვლითი პროგრამების განხორციელებას
დაწესდება თბილისის მერის სახელობითი ყოველწლიურად სტიპენდა, რომლიც გადაეცემა
კონკურსის წესით გამოვლენილ წარჩინებული სტუდენტებს.

5. ეფექტიანი მმართველობის სისტემა
ჩვენი გუნდის მიერ დედაქალაქის მართვა ეფექტიანი მმართველობის სისტემას დაფუძნება.
ჩვენი მიდგომები ითვალისწინებს:


თბილისის ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრისას მოსახლეობის ჩართულობას და
მათი პრობლემების

მაქსიმალურად გათვალისწინებას, რაც საშუალებას მოგვცემს

შევიმუშაოთ სწორი საბიუჯეტო პოლიტიკა;


საბიუჯეტო პროცესის მართვას საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებული მეთოდებით
და



მაღალი

კვალიფიკაციის

პროფესიონალთა

მიერ,

უზრუნველყოფს ბიუჯეტის შესრულებას;
მერიის ხელმძღვანელობის მხრიდან პერმანენტული
საბიუჯეტო

რაც

მნიშვნელოვანწილად

მონიტორინგის

დაწესებას

პარამეტრების შესრულებაზე და კოორდინაციის გაძლიერებას მერიის

შესაბამის სამსახურებს შორის, რაც საშუალებას მოგვცემს დროულად მოვახდინოთ
პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრის კუთხით ადექვატური


რეაგირება;
მერიის ვებ გვერდზე საბიუჯეტო ხარჯების, ტენდერების, განხორციელებული

და

სამომავლოდ განსახორციელებელი პროექტების შესახებ ინფორმაციის განთავსებას, რის
შედეგადაც გაიზრდება ქალაქის მოსახლეობის ინფორმირებულობა და მერიის მიმართ
ნდობა;


თბილისის მერის სარეზერვო ფონდის გამჭვირვალედ
რესურსები

მთლიანად

მოხმარდეს

ხარჯვას, იმისათვის რომ

თბილისელებისათვის

ყველაზე

მტკივნეული

საკითხების გადაჭრას;


საბიუჯეტო პოლიტიკის გატარებას, რომლის პირობებშიც მოხდება პროგრამული
დაფინანსების ამოცანებისა და მიზნების, მოსალოდნელი შედეგებისა და ეფექტიანობის
წინასწარ განსაზღვრა;



სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალედ და მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით
განხორციელებას, რაც ერთის მხრივ გაზრდის ტენდერში მონაწილე სუბიექტების
რაოდენობას, ხოლო მეორეს მხრივ ხელს შეუწყობს მერიასა და თბილისელებს შორის
სამართლიანობის განცდის დამკვიდრებას;



პოლიტიკის შემუშავებას, რომლის მიხედვითაც მერიის საკუთრებაში არსებული ქონების
განკარგვა მოხდება ოპტიმალურად, ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებისა და წინასწარ
განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად.

დედაქალაქში ჩვენი გვუნდის მართველობის პირობებში ძირეულად გადაიხედება მერიის
მიერ დაფუძნებული შპს-ებისა და სსიპ-ების საქმიანობა, მოხდება მათი რაოდენობრივი და
საკადრო ოპტიმიზაცია.
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საკადრო ოპტიმიზაცია ასევე განხორციელდება მერიასა და გამგეობებშიც.
სახელფასო

და

სადაცძირითადი

თანამშრომელთა
აქცენტი

მატერიალური

გაკეთდება

წახალისების

თანამშრომელთა

გონივრული

გატარდება
პოლიტიკა,

პროფესიონალიზმზე,

მათი

კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და მოტივაციის გაზრდაზე.

6. ურბანული განვითარების კონცეფტუალური პლატფორმა
გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან, მსოფლიოს მრავალი მსხვილი ქალაქი და საქალაქო
აგლომერაცია

აქტიურად

ეძებს

ოპტიმალური

და

სტაბილური

განვითარების

გზებს.

ურბანიზაციის პროცესი, რომელიც, ერთი მხრივ, ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ახალ
შესაძლებლობებს, პარალელურად, იწვევს მზარდ დატვირთვას სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ,
წყალმომარაგებისა და წყალარინების, დასუფთავების სისტემებზე, ისევე, როგორც განათლების,
ჯანდაცვისა და სხვა საჯარო სერვისებზე. დედაქალაქებისათვის ეს ჩამონათვალი კიდევ უფრო
ვრცელია, რადგან საჭიროა ცენტრალური ხელისუფლებისა და მისი უწყებების შეუფერხებელი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; როგორც საქმიანი, ასევე, პოლიტიკური და კულტურული
ცენტრის მისიის წარმატებით შესრულება.
ამოცანის მასშტაბიდან და კომპლექსურობიდან გამომდინარე, სხვადასხვა ქვეყნებში,
ადგილობრივი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური თუ ეკოლოგიური სპეციფიკის
გათვალისწინებით, განსხვავებული პრიორიტეტები ჩამოყალიბდა, მაგრამ პრაქტიკამ აჩვენა, რომ
რეალური წარმატება შეუძლებელია ფართოპროფილიანი, ინტეგრირებული კონცეფტუალური
პლატფორმის გარეშე.
ამ კუთხით საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მიღწეული წარმატებების ფონზე,
განსაკუთრებით საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ 2014 წელს, თბილისს ჯერ კიდევ არა აქვს ურბანული
განვითარების თანამედროვე გეგმა, ხოლო თბილისის მერიის მიერ, წლების მანძილზე ქალაქის
განვითარების საკვანძო პრინციპების უხეშმა იგნორირებამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ ფაქტობრივად
არ არსებობს სფერო მწვავე და დაუყოვნებლივ გადასაჭრელი საკითხების გარეშე - ფასადური
„წარმატებების“ ბრავადის მიღმა ძველი ქალაქი დანგრევის პირას მივიდა, მოსახლეობის მინიმუმ
29% დაუსაქმებლად თვლის თავს, ამორტიზებული ინფრასტრუქტურა რეალურ საფრთხეს
უქმნის ზრდის ტემპებს, ეკოლოგიური ვითარება ყოველდღიურად უარესდება, განვითარების
მკაფიო და გონივრული სტრატეგიის არქონა ხელს უწყობს ტალანტების გადინებას და აფერხებს
ინვესტიციურ აქტივობას.
ჩვენ მიზანად ვისახავთ, შევქმნათ თბილისში ჯანსაღი და კომფორტული საცხოვრებელი
გარემო

საუკეთესო

საერთაშორისო

პრაქტიკის

შესაბამისად;

ერთხელ

და

სამუდამოდ

დავამკვიდროთ ადგილობრივი მმართველობის, სოციალური და ეკონომიკური განვითარების,
გარემოს დაცვის მოწინავე სტანდარტები.
ამ მიზნებზე ორიენტაციით, მუშაობის პროცესში, თბილისთან ერთად, განვიხილეთ 5
კონტინენტის 30 ქალაქის პრობლემატიკა, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; შესწავლილ იქნა
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD), ევროკავშირისა (EU)
და ქალაქების საერთაშორისო გაერთიანებების

(URBACT, EuroCities, SmartCities) თემატური
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რეკომენდაციები;

ჩვენი

სამოქმედო

გეგმა

ასევე

ითვალისწინებს

ლაიფციგის

ქარტიის

დებულებებს (Leipzig Charter on Sustainable European Cities).
შედეგად, ჩამოყალიბდა კონცეფტუალური პლატფორმის საკვანძო პრინციპები:

ინტეგრირებული მიდგომა :
მდგრადი განვითარების დისციპლინაში ბოლო 50 წლის მანძილზე განხორციელებული
კვლევები ნათლად ადასტურებს, რომ სოციალური, ეკონომიკური და გარემოს ფაქტორები
მჭიდრო ურთიერთკავშირშია და დაუშვებელია რომელიმე ერთის იგნორირებაც კი.
გაერთიანებული ერების „განვითარების გამოწვევების“ 2013 წლის კვლევის ფარგლებში
გაკეთებული დასკვნებისა და ევროკავშირის 2014-2020 წლების სამოქმედო პოლიტიკის ჩარჩოზე
დაყრდნობით, ინტეგრირებული განვითარების პოლიტიკის კომპონენტების ხედვა თბილისთან
მიმართებაში განისაზღვრა შემდეგი სახით:

დიაგრამა 1. ინტეგრირებული ურბანული განვითარების კომპონენტები
დინამიურობა:
თბილისი,

სხვა

დედაქალაქების

მსგავსად,

მუდმივად

ტრასფორმაციის

პროცესშია.

ლოკალური და გლობალური გამოწვევები, საგანგებო გარემოებები მოითხოვს სწრაფ და ქმედით
რეაგირებას. შესაბამისად, ჩვენი სამოქმედო პროგრამაც ვერ იქნება სტატიკური. უფრო მეტიც ჩვენ დავეყრდენით სტრატეგიული მენეჯმენტის ციკლების კლასიკურ მოდელს და შედეგების
შუალედური

შეფასებისა

და

სამოქმედო

გეგმის

სრულყოფის

ამოცანებისათვის

თავად

კონცეფტუალური პლატფორმის ფარგლებში გავითვალისწინეთ სამოქალაქო და პროფესიული
ინიციატივის განხილვისა და ასახვის მექანიზმები.
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გაზომვადი შედეგები:
„რასაც ვერ გაზომავ, ვერ გააუმჯობესებ“ - ლორდ კელვინის ეს ფრაზა (თავისუფალ
თარგმანში), საფუძვლად უდევს თანამედროვე მენეჯმენტის მთელ მიმართულებას. ჩვენი
პროგრამის

წარმატება,

ყველა

სხვა

პროგრამისგან

განსხვავებით,

აისახება

კონკრეტულ

მაჩვენებლებში - ინდიკატორებში. დღეს არსებული რეალობაა ის, რომ დედაქალაქის მერია
საერთოდ არ ცნობს გაზომვადი შედეგების პრინციპს, რაც ძალიან კარგად ჩანს 2014 წლის
„პროგრამული“ ბიუჯეტის თანმხლები დოკუმენტებიდან. შესაბამისად, მეტწილად არ არსებობს
მონაცემები საბაზისო (მიმდინარე) მნიშვნელობების შესახებ. ჩვენ ვპირდებით თბილისელებს,
რომ 2014 წლის ბოლომდე ინდიკატორების თანდართული ნუსხა სრული სახით ჩამოყალიბდება
და წარმოაჩენს როგორც მიმდინარე, ასევე ოპტიმალური და კრიტიკული დიაპაზონების
მაჩვენებლებს.
კოპენჰაგენის მოსახლეობა პრიორიტეტად თვლის, რომ 2015 წლის ბოლოსათვის, ქალაქის
ნებისმიერი საცხოვრისიდან 15 წუთის ფეხით სავალ მანძილზე ხელმისაწვდომი იყოს პარკი და
სპორტული კომპლექსი.
გვესმის, რომ მომდევნო რამდენიმე წლის მანძილზე

თბილისელებთან

ერთად,

არსებითად განსხვავებულ ინდიკატორებზე მოგვიწევს აქცენტის აღება, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა
ახალ თაობას მხოლოდ ასეთი საზრუნავი დავუტოვოთ.

საკვანძო ინდიკატორები:
წარმატებული ეკონომიკური სუბიექტები, საკუთარი საქმიანობის შეფასების მიზნით,
როგორც წესი, მაჩვენებლების ფართო სიმრავლეს იყენებენ, მაგრამ დამკვიდრებული პრაქტიკით,
გამოიყოფა საკვანძო ინდიკატორები, რომლებიც, კონკურენტულ სივრცეში მიღწევათა
შესადარებლად გამოიყენება. ქვეყნების მასშტაბით ასეთი აპრობირებული ინდიკატორია
მთლიანი შიდა პროდუქტი, თუმცა მისი, როგორც კეთილდღეობის საზომის ადექვატურობა
არაერთხელ დამდგარა ეჭვქვეშ. მშპ-ს ტიპის ინდიკატორების გამოყენება ქალაქებისთვისაც არის
შესაძლებელი, მაგრამ რეალურ ვითარებას ისინი ნაკლებად ასახავს. იმისათვის, რომ ქალაქის
ახალმა ხელმძღვანელობამ ზუსტად დაინახოს თავის საქმიანობის ეკონომიკური შედეგი, ჩვენ
ვიყენებთ
ინდიკატორების წყვილს - წმინდა განკარგვადი (დისკრეციული) შემოსავალის
მოცულობას და წმინდა დანაზოგების მოცულობას.
პირველი ინდიკატორია

ფულადი რესურსი, რომელიც ადამიანს რჩება კომუნალური,

საკვების, ჯანდაცვის, ოჯახის არასრულწლოვანი და ხანდაზმული წევრის შენახვის, სხვა
აუცილებელი ხარჯის გამოკლებით.
მეორე - აჩვენებს დანაზოგების რაოდენობას. ეს მაჩვენებელი აქტუალურია, რადგანაც
დაზოგის შესაძლებლობა წარმოადგენს პიროვნებისა და ოჯახის ფინანსური მდგრადობის
საფუძველს, ხოლო დანაზოგები ინვესტირების ადგილობრივ რესურსს და შესაბამისად, ქვეყნის
ეკონომიკური განვითარების პროცესში თანამონაწილეობის ინსტრუმენტს.
მაგალითისათვის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ეფექტიანი დაგეგმვა, გზის საფარის
მოწესრიგება, მნიშვნელოვნად ამცირებს ტრანსპორტის ექსპლუატაციის, მათ შორის საწვავის
ხარჯებს; ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემო და ხარისხიანი ჯანდაცვა ამცირებენ მკურნალობისათვის
დანაზოგების გამოყენების აუცილებლობას. შესაბამისად, ქალაქის მთავრობის ინიციატივები, ამა
თუ იმ ფორმით აისახება თანამოქალაქეების როგორც წმინდა განკარგვადი (დისკრეციული)
შემოსავალის, ასევე დანაზოგების მოცულობაზე.
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საზოგადოებრივი ჩართულობა
პროგრამის დინამიური ხასიათი, ინდიკატორული მიდგომა, წამყვანი პრიორიტეტის
პრინციპი

არსებითად

მოკლებულია

აზრს

ფართო

საზოგადოებრივი

დემოკრატიული

ჩართულობის გარეშე. ვთვლით, რომ მხოლოდ საქმიანობის გამჭვირვალობა, სამოქალაქო
თანამონაწილეობა და ინფორმირებული დაკვეთა აყალიბებს ქმედით პროგრამას. საზოგადოების
ჩართულობა წარმოადგენს ჩვენი სტრატეგიის ორგანულ კომპონენტს, გამჭვირვალე და შედეგზე
ორიენტირებული მართვის მექანიზმის განუყოფელ ნაწილს.

კულტურული მემკვიდრეობა
თბილისი წარმოადგენს უნიკალურ კულტურულ გარემოს, რომელიც ჩვენი ეროვნული
თვითშეგნების ფორმირების ერთ-ერთი მთავარი საფუძველია. ტექნოლოგიური პროგრესი
საშუალებას გვაძლევს არსებითად გარდავქმნათ თბილისის იერსახე თანამედროვე მოთხოვნათა
შესაბამისად, მაგრამ ამავდროულად, ურყევ პრინციპად დარჩება თბილისის უმდიდრესი
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა ისტორიული და
კულტურული ღირებულების შენარჩუნებით მოვახდინოთ ქალაქის აღნიშნული ნაწილის
რეაბილიტაცია.

ეროვნული მისია
წინა ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკაში მკაფიოდ იკვეთებოდა ქვეყანაში რამდენიმე
მეგალოპოლისის ფორმირების იდეა. ბუნებრივია ასეთი პროცესი ვერ ჩაივლიდა სხვა რეგიონების
დაუზარალებლად. ჩვენ ვთვლით, რომ თბილისის შემდგომი განვითარება გარდაუვალი და
პრინციპულად მნიშვნელოვანი პროცესია, მაგრამ ამ პროცესის ეროვნული კონტექსტიდან
ამოვარდნა გამოიწვევს კიდევ უფრო დიდ ასიმეტრიას, ურბანიზაციის გაზრდილ მასშტაბებს და
შედეგად, აგრარული და ტურისტული პოტენციალის კიდევ უფრო შემცირებას. ამიტომ, საჭიროდ
მიგვაჩნია, დედაქალაქი, როგორც ეროვნული ეკონომიკის ფლაგმანი, ვითარდებოდეს დანარჩენ
რეგიონებთან ერთად - ბიზნეს-აქტივობა თბილისში უპირატესად უნდა ქმნიდეს სამუშაო
ადგილებს საქართველოს შიგნით და არა სხვა ქვეყნებში, კარს უნდა უხსნიდეს საქართველოს
რეგიონებს საერთაშორისო ბაზრებზე გასასვლელად.

კონკურენტუნარიანობა
დედაქალაქის

მდგრადი

განვითარების

პრინციპულ

ფაქტორად

მისი

გლობალური

კონკურენტუნარიანობა გვესახება. ხშირ შემთხვევაში, წარმატება მხოლოდ შედარებაში ჩანს და
არა აბსოლუტურ ციფრებში. დღეისათვის, როდესაც სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება
სხვადასხვა ქალაქების როგორც სტატისტიკური, ასევე რეიტინგული მონაცემები, ასეთი
შედარების გაკეთება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
მაგალითად

შეიძლება განვიხილოთ

თბილისის

საგანგაშო

პოციზიონირება

კომპანია

„მერკერის“ საცხოვრებელი პირობების რეიტინგში - 2011 წლიდან, როცა თბილისის შეფასება
დაიწყო, უცვლელად ევროპის ყველაზე უარეს ქალაქად სახელდება. ფრიად არასახარბიელო
მდგომარეობა (191/223) გვაქვს მსოფლიო მასშტაბითაც. აღქმაზე (და არა სტატისტიკურ ან
იურიდიულ

ფაქტებზე)

დაფუძნებული

ამგვარი

კვლევები,

ბუნებრივია

აბსოლუტურად

ობიექტური ვერ იქნება, მაგრამ არსებულ ვითარებას ერთნაირად კარგად ხედავენ, როგორც
ქალაქის მკვიდრნი, ასევე ჩამოსული სტუმრები. ასეთი მაჩვენებლები აბსოლუტურად შეუსაბამოა
ინვესტიციების, ტურისტებისა და ტალანტების მოზიდვაზე ორიენტირებულ სტრატეგიასთან.
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ქალაქის ახალი მთავრობა აქტიურად მიაქცევს ყურადღებას კონკურენტუნარიანობის
ასპექტებს, ძლიერ და სუსტ მხარეებს წამყვან საერთაშორისო სარეიტინგო შეფასებებში და
მნიშვნელოვან ძალისხმევას მიმართავს დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსასწორებლად.
აქვე, გვინდა ავღნიშნოთ, რომ პროგრამა, არსებული სახით წარმოადგენს ჩვენს შეთავაზებას
საზოგადოებისათვის და ღიაა შენიშვნებისა და რეკომენდაციებისათვის.
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1. დედაქალაქში ჯანსაღი და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა
1.1. ქალაქის განახლება ისტორიული ღირებულების შენარჩუნებით

ქალაქის განახლება ისტორიულ-კულტურული შინაარსის დაცვით ხელს შეუწყობს , თბილისის
ისტორიული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ქალაქს მოსახლეობისა და ტურისტებისთვის
უფრო მიმზიდველი გახდება.
არსებული პრობლემები:
ძველი თბილისის ურბანული მემკვიდრეობა გამორჩეულად თვითმყოფადი კულტურაა,
რომელშიც თავმოყრილი და გამოვლენილია ეროვნული მრავალფეროვნება,
განვითარებული

თბილისის

საცხოვრისის

სახე,

მისი

ევროპული

XIX საუკუნეში

არქიტექტურისათვის

დამახასიათებელი ფასადებით და შიდა ეზოს სივრცით-გეგმარების თავისებურებით აყალიბებდა
არქიტექტურულ სტილს, რომელიც დღეს ტრადიციულ თბილისურ არქიტექტურად იწოდება.
ძველი თბილისის ისტორიულ უბანში, მოსახლეობის წინაშე მდგარი ძირითადი პრობლემა,
ნაგებობების მძიმე ფიზიკური მდგომარეობა გახლავთ. ეს კი, ქმნის უამრავ დამატებით
პრობლემას, რომელთა სათავეში ისტორიულ უბანში მყოფი სახლის აღდგენისა თუ გამაგრების
დროს არქიტექტურის ავთენტურობაში უხეში, ხშირად უნებართვო ჩარევები დგას.
მნიშვნელოვან პრობლემათა რიგშია ძველი ქალაქის ძირითადი იერსახის შენარჩუნებისთვის
სასიცოცხლო ურბანული ქსოვილის შეუქცევადი რღვევა.
ასევე, ხაზგასასმელია საკანონმდებლო - ნორმატიული ბაზის არასრულყოფილება, რაც
მნიშვნელოვან სირტულეებს ქმნის ძველი ქალაქის ისტორიული ღირებულებისა და მისი
მიმზიდველობის შენარჩუნებაის საქმეში.
ძველი თბილისის იერსახის “დამახინჯებას” ხელს უწყობს ის თანამედროვე მშენებლობები,
რომლებიც ხორციელდება, როგორც სამშენებლო კომპანებისგან ისე, კერძო მაცხოვრებლებისგან.
აქედან პირველი, ხშირ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს გარემოს და ძველ ისტორიულ ურბანულ
ქსოვილში უხეშად ერევა, გვთავაზობს სრულიად შეუსაბამო ახალ შენობას, შეუსაბამოს, როგორც
ფასადით, სტილით, ასევე პროპორციებით, რაც სრულიად ცვლის კონკრეტული უბნის “ეკოსისტემას”. ახალი მშენებლობების შედეგად ირღვევა ქალაქის ურბანულ-არქიტექტურული
სივრცე და ქალაქური კულტურის რელიეფი.
კულტურული

მემკვიდრეობის

შენარჩუნების

და

ქალაქის

ისტორიული

ნაწილის

განვითარების კუთხით გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებები:
არქიტექტურული მხარე:


სანიაღვრე არხების გაუმართავობით გამოწვეული გრუნტის ჯდენის გამო ძველი
თბილისის მასშტაბით გაიზარდა ნაგებობათა რიცხვი, რომელთა ძირეული პრობლემა
ნიადაგის ჯდენაა. ეს თავის მხრივ იწვევს ნაგებობათა დეფორმირებას, გამჭოლი ბზარების
წარმოქმნას და უამრავ სხვა კონსტრუქციულ პრობლემას;



სანიაღვრე არხების გაუმართაობა ასევე ხელს უწყობს ნაგებობებში ნესტის მატებას, რაც,
თავის მხრივ იწვევს არქიტექტურის შლას;



გაუქმებულია სავენტილაციო შახტები-საკანალიზაციო ჭები, რომლებიც დამხარე როლს
ასრულებდნენ, როგორც სარდაფების განიავების, ასევე, სანიაღვრე არხების მოვლის
საქმეში.

ღირებულებების შენარჩუნება:
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ისტორიული

შენობების

ნაწილის

ფასადები

სახეცვლილია

და

საჭიროებს

თავდაპირველი სახის დაბრუნებას;


ახალი მშენებლობები გარკვეული ნაწილი ცვლის ისტორიული ქალაქის სახეს.



ძველი თბილისის უნიკალური ბანიანი სახლები განსაკუთრებულ მოვლას საჭიროებენ,
იმისათვის, რომ შენარჩუნდეს ბანის ღია სტრუქტურა და შესაბამისად მათი ისტორიული
იერსახე.

კეთილმოწყობის პრობლემები:


მწყობრიდანაა გამოსული კომუნიკაციები ისტორიული ქალაქის დიდ ნაწილში;



თბილისური ეზო, თავისი ისტორიის მანძილზე კომუნიკაციის უპირველესი საშუალება
იყო, ეს დანიშნულება კი, მისი მოუვლელობის შედეგად მოიშალა. ჩვენი ამოცანაა შიდა
ეზოების კეთილმოწყობა, მათი მოკირწყვლა, ახალი გაზონების გაკეთება ეზოებში;



თბილისის ისტორიული უბნების უმეტეს ნაწილებში არ არის მკაფიოდ გამიჯნული
წითელი ხაზები.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
ქალაქის მერია, ჩვენი გუნდის ხელმძღვანელობით უზრუნველყოფს თბილისის ძველი
უბნების რესტავრაციი რაციონალური და პრაქტიკული გეგმის შედგენას. გეგმის ერთ ერთი
პირველი საკითხი ქალაქის ისტორიული ნაწილის ხელახალი, დაფარვითი ინვენტარიზაცია
გახდება. ეს საშუალებას მოგვცემს მკაფიოდ დავადგინოთ თუ , რა არის კულტურული
მემკვიდრეობა და რა “მეორე ხარისხოვანი” ძეგლი. დაფარვითი ინვენტარიზაციის ფარგლებში
ასევე გამოიკვეთება ძეგლები, რომლის ისტორიულ-კულტურული ღირებულება მხოლოდ
შენობის რომელიმე ნაწილია, . კერძოდ ქუჩის მხარის ფასადი, ან/და შიდა ეზოები და მათი
ავთენტური სახე, რააც განუმეორებელს ხდის თითოეული სახლის პროექტს.
გეგმით გათვალისწინებული იქნება იმგვარი ობიექტების დადგენა, რომელთა, ერთის მხრივ
დეტალები (სადარბაზო, სარდაფი, ძველი მხატვრობის კვალი საცხოვრებელ ფართში, კარი,
ზღუდე, ჭიშკარი და ა.შ.) განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს, და მეორეს მხრივ მათი
მთლიანი არქიტექტურა უნიკალურ კულტურულ მემქვიდრეობას ქმნის.
ძველი თბილისის არქიტექტურის აღნიშნულ კატეგორიებად დაყოფა მნიშვნელოვნად
დაგვეხმარება თბილისის ისტორიული ნაწილის შემდგომი რეაბილიტაციის პროცესში.
რადგანაც ერთის მხრივ თანამედროვე ადამიანის ცხოვრების წესი და მოთხოვნილებები
ვეღარ ეტევა ძველი არქიტექტურის ფარგლებში, დაქალაქიმოითხოვს თანამედროვეობისათვის
ფეხის აბმას, ხოლო მეორეს მხრივ იმისათვის რომ არ დავარღვიოთ ქალაქის ისტორიული
ხასიათი და შენობებისა თუ ურბანული ქსოვილის ავთენტურობა, , რესტავრაციის პროცესში
გათვალისწინებული
მდგომარეობით

იქნება

შენარჩუნება

ფასადების,
და

შიდა

ინტერიერის

ეზოების
ფორმირება

და

გეგმარების

თანამედროვე

ავთენტური
მოთხოვნების

შესაბამისად (იმ შემთხვევაში თუ ინტერიერში არ არის აღმოჩენილი საყურადღებო სხვადასხვა
სახის დეტალები).
თითოეული

შენობა-ნაგებობის

ინვენტარიზაცია–პასპორტიზაციის

შესწავლის
გზით,

შემდეგ,

შედგება

რაც

მოხდება

სარესტავრაციო

მათი

დაფარვითი

გეგმა.

გაიმიჯნება

კონკრეტულ შემთხვევაში რა შენარჩუნდეს და რისი “ჩანაცვლება” არის შესაძლებელი,
განისაზღვრება დაზიანების ხარისხი. რესტავრაციისა თუ აღდგენითი სამუშაოების წარმოებისას
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გამოყენებულ იქნება იგივე ან შეირჩევა მსგავსი მასალა – ხე, ქართული აგური და ა.შ. თუ
აღდგენითი

სამუშაოები

მოითხოვს

ახალ

კონსტრუქციებს,

შეირჩევა

ისეთი

მსუბუქი

კონსტრუქცია, რომელიც არ შეცვლის გეგმარებით სტრუქტურასა და სივრცულ ორგანიზაციას.
ახალი დიზაინის აუცილებლობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება სადა გადაწყვეტას,
რომელიც უხეშად და არსებითად არ შეცვლის ქუჩის განაშენიანების ხასიათს და შესაბამისობაში
იქნება მეზობელ ნაგებობებთან.
თბილისის ისტორიულ ნაწილში არსებული ისტორიულ-კულტურული ნაგებობებისა და
ძეგლების შენარჩუნებისათვის ჩვენს მიერ გადაიდგმება კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები.
კერძოდ:.


დაფარვითი ინვენტარიზაციის მასალებზე დაყრდნობით შეიქმნება ძველი თბილისის
განვითარებისა და რეაბილიტაციის ახალი გეგმა.



სამშენებლო ნებართვის გამცემი ორგანოს - საბჭოს მიერ ჩამოყალიბდება ისტორიულ
უბანში მშენებლობის მკაცრი არქიტექტურული კრიტერიუმები.



განხორციელდება ისტორიულად ჩამოყალიბებული განაშენიანების ჩარჩოების ფორმირება
და ქმედებების მათში მოქცევა.



ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მაშენებელს დაეკისრება ვალდებულება გაითვალისწინოს
ურბანული გარემო, მასშტაბი და ლანდშაფტი, მაქსიმალურად გამოიყენოს უკვე არსებული
მასალა; გაითვალისწინოს ახალი ნაგებობის კოეფიციენტი და სართულიანობა.



გაზიარებული იქნება დასავლური გამოცდილება, სადაც ისტორიულ მონაკვეთებში ახალი
ნაგებობების ვიზუალური სახე კანონით დარეგულირდება.



თბილისურ ეზოებში, იქ სადაც არ არის შექმნილი, დაარსდება ამხანაგობები, რომლებიც
ერთიანად

იზრუნებენ

შენობა-ნაგებობის

გადახურვაზე,

ეზოს

კეთილმოწყობაზე,

საწვიმარი “ჟოლუბების” მოწესრიგება.


მერიის/გამგეობის ხელშეწყობით მოწესრიგდება სავალი გზები (როგორც სამანქანო, ასევე
საფეხმავლო), გაიმართოება ინფრასტრუქტურა, კომუნიკაციები.



გასუფთავდება ასფალტის საფარის ქვეშ მოქცეული სანიაღვრე ჭები, რათა მოხდეს წვიმის
წყლის გადინება და არ დაგუბდეს შენობა-ნაგებობების საძირკველში, რაც ხშირ
შემთხვევას წარმოადგენს და ძლიერ აზიანებს კონკრეტულ შენობებს;



დაფარვითი ინვენტარიზაცია-პასპორტიზაციის დროს განხორციელდება წითელი ხაზების
გამიჯვნა, რათა მოსახლეობამ იცოდეს მის და მისი კორპუსის თუ ეზოს საკუთრებაში
არსებული მიწის ნაკვეთის ფართი და საზღვრები.
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1.2. ახალი და შემოერთებული დასახლებების ინფრასტრუქტურული ჰარმონიზაცია

თბილისის ახალ და შემოერთებულ დასახლებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხელს
შეუწყობს დედაქალქის სხვა უბნებთან მათ ჰარმონიზაციას და უზრუნველყოფს
მოსახლეობისთვის სერვისების თანაბარ ხელმისაწვდომობას.
არსებული პრობლემები:
მიუხედავად იმისა, რომ თბილისს ბოლო პერიოდში შემოუერთდა რიგი ახალი დასახლებები,
ამით ამ დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არ
შეცვლილა. ხშირ შემთხვევაში, პირიქით, უარესდება კიდეც. გასული წლების განმავლობაში
თბილისის მერიის ხელმძღვანელობის ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა ქალაქის ცენტრალურ
უბნებზე, და ეკონომიკური განვითარების

შედეგები, როგორც წესი, მოსახლეობის მხოლოდ

მცირე ნაწილზეაისახებოდა.
თბილისს შემოერთებულ დასახლებებში არსებული პრობლემები ძირითადად შემდეგი
სახისაა:


შემოერთებული სოფლების დიდ ნაწილს სასმელი წყალი მიეწოდება გრაფიკით, ხშირ
შემთხვევაში ორ დღეში ერთხელ;



მოძველებულია

მიწისქვეშა

წყალგაყვანილობა,

დაზიანებებით,

განსაკუთრებით

ყინვებისას

რომელიც
ან

დიდი

ხასიათდება
სატვირთო

ხშირი
მანქანის

გადაადგილებისას;


შიდა ქუჩების უმეტესობაზე გზის საფარი არ არსებობს და მოუწესრიგებელია სანიაღვრე
სისტემა;



საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არასაკმარისია;



არსებული ტურისტული პოტენციალი გამოუყენებელია და ტურისტული ადგილების
ინფრასტრუქტურა გაუმართავია (მაგ: ბეთანიის მონასტერი, ქოროღლის ციხე, თამარის
დროინდელი კაბენის მონასტერი და იქვე არსებული ჩანჩქერი, უძო, გუდელისი -



უძველესი ნაქალაქარი კოჯორსა და ტაბახმელას შორის და ა.შ.);
გაუმართავია დასუფთავების სისტემა. მიუხედავად იმისა,

რომ

მოსახლეობა

ყოველთვიურად იხდის დასუფთავების გადასახადს, შემოერთებულ დასახლებებში
დასუფთავების ხარისხი არ გაუმჯობესებულა და მოსახლეობა დღემდე განიცდის
სისტემის გაუმართავი მუშაობის შედეგებს.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
ახალი და შემოერთებული დასახლებების ინფრასტრუქტურული ჰარმონიზაციის მიზნით, ჩვენს
მიერ გადადიგმება კონკრეტული და ქმედითი ნაბიჯები. მათ შორის:
 დაიწყება აქტიური მუშაობაი უმოკლეს ვადებში მოსახლეობის
წყალმომარაგების

უზრუნველყფის

მიზნით.

გააქტიურდება
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საათიანი

თანამშრომლობა

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან (GWP), რომლის ვალდებულებასაც
წარმოადგენს ამ საკითხის მოგვარება.


შეიცვლება შიდა ქუჩების მიწისქვეშა ძველი სისტემები და მოწესრიგდება გზის საფარი
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, მოეწყობა სანიაღვრე არხები,.
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განსაკუთრებულ
ტურისტული

ყურადღებას

რესურსების

მივაქცევთ

მაქსიმალურ

მოცემულ
გამოყენებას.

ტერიტორიებზე

არსებული

განვითარება

შესაბამისი

ინფრასტრუქტურა და აღდგება უძველესი ისტორიული ძეგლები (ბეთანიის მონასტერი,
ქოროღლის ციხე, თამარის დროინდელი კაბენის მონასტერი და იქვე არსებული ჩანჩქერი,
უძო, გუდელისი და ა.შ.), რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ამ უბნებში ადგილობრივი და
უცხოელ ტურისტთა რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდას.


ჩატარდება ტრანსპორტზე მოთხოვნის/საჭიროების კვლევა და შედეგების შესაბამისად
გაიზრდებატრანსპორტის რაოდენობა . საჭიროების შემთხვევაში დაემატება ახალი
ხაზებიც.



მოკლე ინტერვალებით განლაგდება სანაგვე ურნები და უზრუნველყოფილი იქნება
ურნების ყოველდღიური დაცლა, რათა მოსახლეობას არ შეექმნას დისკომფორტი,
განსაკუთრებით ზაფხულის დღეებში. ამასთან, დროთა განმავლობაში დაიხურება და
მოწესრიგდება არსებული ნაგავსაყრელები.
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1.3. წყალმომარაგება, კანალიზაცია და სანიაღვრე სისტემა
დღეისათვის თბილისის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს მოსახლეობისათვის
სუფთა სასმელი წყლის მიწოდება. წინა ხელისუფლების მიერ, წყალმომარაგებისა და სანიტარიის
სისტემაში ინვესტიციების მოზიდვამ ქმედითი შედეგები ვერ გამოიღო. . არ განხორციელდა
წყლის მართვის სფეროში გამოცდილი კომპანიის შემოყვანას, როგორც ამას საერთაშორისო
ორგანიზაციების ექპერტების რეკომენდაციები გულისხმობდა

არსებულიპრობლემები:
დღეისათვის თბილისის წყალმომარაგების, კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემის კუთხით
მნიშვნელოვანი პრობლემები დაგროვდა. კერძო:


ძალზე დიდია
დაახლოებით

დანაკარგი ქალაქის წყლის მიწოდების სისტემაში. „აღებული“
30-40%

იკარგება

და

არ

მოძველებული და ამორტიზირებული

მიდის

მომხმარებლამდე.

წყალმომარაგების

ამის

წყლის
მიზეზია

გაყვანილობა, რომლის

სრულად გამოცვლა არ მომხდარა რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში (იცვლებოდა
მხოლოდ მონაკვეთები და ისიც არასრულყოფილად);


მიუხედავათ იმისა, რომ გარემონტდა სათავე ნაგებობა და მიმდინარეობს წყლის დაქლორვა
(ავღნიშნავთ, რომ წყლის გაწმენდის მიზნით ევროპულ ქვეყნებში დღეისათვის გამოიყენება
თხევადი ჟანგბადი და დაცვის უახლესი სიტემები), წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო
სისტემების

მილების

სიახლოვე

და

მათი

ამორტიზირებული

მდგომარეობა

საშიშია

ადამიანების ჯანმრთელობისათვის. ავარიების და გაჟონვების დროს ხდება სასმელი წყლისა
და საკანალიზაციო წყლების შერევა და სასმელი წყლის დაბინძურებას. ეს თავის მხრივ
სისტემის

ესეთი

მდგომარეობა

ხელს

უწყობს

მძიმე

მოწამვლებისა

და

ეპიდემიურ

დაავადებებსის გავრცელებას.


ამორტიზირებულია საკანალიზაციო სისტემა და მისი გამწმენდი ნაგებობა პრაქტიკულად
არ არსებობს (ქალაქის გამწმენდი არის განლაგებული გარდანბანში და ყველაზე მეტი, რაც
მას შეუძლია გააკეთოს არის მექანიკური გაწმენდა);



სავალალო მდგომარეობაშია თბილისის სანიაღვრე სისტემაც რისი მიზეზიც ერთისმხრივ
სისტემის დაბინძურება, და მეორეს მხრივ ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების პროცესში სანიაღვრე სისტემის არასცორი დაგეგმვაა. ასევე,

პრობლემის გადაჭრის გზები:
თბილისის წყალმომარაგების, კანალიზაციის და სანიაღვრე სისტემებში არსებული პრობლემების
მოგვარების კუთხით, ჩვენს მიერ, შესაბამის საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებთან და
კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობით შემუშავდება და უმოკლედ პერიოდში ამოქმედდება
სისტემების ეტაპობრივი რეაბილიტაციის კონკრეტული გეგმა. პარალელურად, განხორციელდება
სისტემების ეფექტური მუშაობის მუდმივი მონიტორინგი და კონტროლი.
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1.4. ეფექტური სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბება

ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სფეროში სწორი პოლიტიკის გატარებით მოხდება
ტრანსპორტის სახეების ეფექტიანი სისტემის შექმნა და მისი სახეობების კოორდინირებული
ფუნქციონირების შედეგად მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომი, საყოველთაო და
უსაფრთხო სატრანსპორტო მომსახურეობით.

არსებული პრობლემები:
თბილისის სამგზავრო-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის კუთხით განხორციელებილი
ცვლილებების მიუხედავად, ჯერ კიდევ დედაქალაქის ეს საკვანძი სფერო მნიშვნელოვანი
პრობლემების წინაშე დგას. კერძოდ:
-გარკვეული გარემოემების გამო ქალაქს ჩამოუყალიბდა არასრულყოფილი დაგეგმარება, რაც
გამოიხატება

ვიწრო

და

კეთილმოუწყობელი

ქუჩების,

მჭიდროდ

დასახლებული

და

ელემენტარულ კომფორტს მოკლებული კვარტლების და უბნებით;


ქალაქს გააჩნია სპეციფიური ურბანული წყობა, რაც გულისხმობს

მგზავრთნაკადის

ძირითადი მიზიდვის ადგილების ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობას. ამასთან,
ქალაქზე გამავალი მდინარეები და მთიანი უბნების არსებობა, მტკვრის ორივე სანაპირო
მხარეს არსებული უბნების ერთმანეთთან დამაკავშირებელი ხიდების არასაკმარისი
რაოდენობა, ქუჩების უმეტესობის მცირე გამტარუნარიანობა წარმოადგენენ სხვადასხვა
რაიონების ერთმანეთთან დაკავშირების მნიშვნელოვან ბარიერებს;


თბილისის ქუჩების დიდი ნაწილის დაბალი სატრანსპორტო გამტარუნარიანობა და
ცენტრალური ქუჩების ერთმანეთთან დამაკავშირებელი განივი ქუჩების
რაოდენობა, აფერხებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართულ მუშაობას;



მცირე

თბილისში დამკვიდრებული ავტომანქანის მართვის სპეციფიური ფორმები (სავალ
ნაწილზე დგომა და გაჩერების წესების დარღვევა) მნიშვნელოვნად მოქმედებს ქალაქის
მიწისზედა სამგზავრო ტრანსპორტის მუშაობის ხარისხის გაუარესებაზე;



არ ხორციელდება ქალაქის მგზავრთნაკადების პერიოდული დეტალური გამოკვლევა, რის
გამოც გაძნელებულია მოძრავი შემადგენლობის საჭირო რაოდენობის დასადგენად
ცალკეული მარშრუტების და დროის ცალკეული მონაკვეთების მიხედვით;



მცირე რაოდენობის სამგზავრო ოპერატორების მონოპოლია ზღუდავს კონკურენციას
აღნიშნულ სფეროში და ხელს უწყობს სამგზავრო მომსახურების დანახარჯების მაღალ
დონეზე შენარჩუნებას და მათი დაფინანსების აუცილებლობას სხვადასხვა დონის



ბიუჯეტებიდან;
ქალაქში მოძრავი

ე.წ

„ყვითელი

ავტობუსები“

(M3

კატეგორია)

დროის

დიდი

ინტერვალებით მოძრაობენ საღამოს და პიკის საათებში, რაც აფერხებს მგზავრთა
გადაყვანას.


დღეისათვის თბილისში არსებული მარშრუტების მნიშვნელოვან ნაწილზე

მოთხოვნა

სამგზავრო გადაზიდვებზე დიდია, თუმცა, დიდი ტევადობის ავტობუსების არარსებობის
გამო

გაძნელებულია

დაკმაყოფილება

და

მგზავრთა
ადგილი

აქვს

გადაადგილების
ავტობუსების

მოთხოვნილების
დასაშვებ

ზღვარზე

სრულად
მეტად

გადატვირთულობას, განსაკუთრებით პიკის საათებში;
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მგზავრთა გაბილეთიანების კონტროლის არსებული სისტემის გამო თითქმის ყოველ
გაჩერებაზე ხორციელდება ავტობუსში კონტროლიორების ამოსვლა, რაც ხშირად ხდება
როგორც მოძრაობის შეფერხების და გრაფიკიდან გადახრის, ასევე მგზავრებისათვის
დისკომფორტის შექმნის მიზეზი. ამასთან, გასათვალისწინებელია ბილეთების ბეჭდვის,
კონტროლიორებისა და მონიტორების შრომის ანაზღაურების ხარჯები და გამოყენებული
ბილეთებით გარემოს დაბინძურების პრობლემაც.



ქალაქში მოძრავი ავტობუსების ნაწილი ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაშია

და

ხშირია ავტობუსების სხვადასხვა სახის რემონტის შეფერხებები.


არ არსებობს ერთიანი მიდგომა ქალაქში არსებული სამარშრუტო სქემის კომპლექსური
განვითარების მოკლევადიან, საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდებში. ამის გამო
გაუარესებულია

მგზავრთა

მომსახურეობის

ხარისხი

და

იქმნება

მოძრაობის

უსაფრთხოების პრობლემები.


ბოლო წლების განმავლობაში ადგილი ჰქონდა ცალკეული საავტობუსო მარშრუტის
გაუქმების,

შემოკლების

ან

მიმართულების

შეცვლას,

მოსახლეობის

წინასწარი

ინფორმირებულობისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების საჯაროდ მიწოდების
გარეშე, რაც უარყოფითად აისახება მგზავრის მომსახურეობის ხარისხზე და მგზავრობის


ფაქტობრივ დანახარჯზე;
თბილისი ხასიათდება მიწისზედა და მეტროპოლიტენის პარალელური მარშრუტების
სიმრავლით, რაც სატრანსპორტო ხარჯებთან ერთად იწვევს გაუმართლებელ დროით
დანახარჯებს სატრანსპორტო საცობების გამო.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესების, ქალაქის
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ეფექტიანად გამოყენების, სატრანსპორტო მომსახურეობის
სფეროში ინვესტიციების მოზიდვისა და სამგზავრო მომსახურების ბაზარზე კონკურენციის
განვითარების მიზნით, ჩვენს მიერ უმოკლეს ვადებში შემუშავდება და ამოქმედდება ქალაქის
სამგზავრო ტრანსპორტის განვითარების კონცეფცია,


ეფექტური

სატრანსპორტო

გათვალისწინებული

პოლიტიკის

იქნება

გასატარებლად

კონკრეტული

ნაბიჯების

კონცეფციის
გადადგმა,

ფარგლებში
კერძოდ:

განხორციელდება დედაქალაქში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების და
მშენებლობის

სამუშაოები.საზოგადოებრივი

უზრუნველყოფის

მიზნით

მოწყობა

ტრანსპორტის

განივი

კავშირები

გამართული
შიდა

მუშაობის

საქალაქო

გრძივ

მაგისტრალურ გზებს შორის .


ქალაქის ავტოპარკის შეივსება საშუალო და დიდი გაბარიტების მქონე ავტობუსებით .ქალაქის

სამგზავრო

ტრანსპორტის

გათვალისწინებული იქნება,

მოძრავი

შემადგენლობის

შერჩევისას

ქალაქის ტიპის დასახლებაში შედარებით ნაკლები

რაოდენობის, მაგრამ საშუალო და დიდი გაბარიტების მქონე ავტობუსების მოძრაობა, რაც
ხელს უწყობს სატრანსპორტო საცობების შემცირებას.


გაგრძელება ქალაქის ავტობუსის მგზავრთა გაბილეთიანების გაუმჯობესების პროცესი.
გაგრძელდება

გაბილეთიანების

არსებული

სისტემის

დადებითი

და

უარყოფითი

მხარეების კვლევა, მისი გაუმჯობესებისათვის სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებების
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გაზიარება და პერსპექტივაში მგზავრთა გაბილეთიანების ალტერნატიული უფრო
ეფექტური სისტემის შემოღებაზე მუშაობა


ავტობუსების ცალკეული მარშრუტის ცვლილება განხორციელდება მგზავრთა წინასწარი
(გარკვეული დროით ადრე) ინფორმირებით და სამგზავრო მომსახურეობის ხარისხთან და
ფასთან დაკავშირებით მათი ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით.



სამარშრუტო ტაქსების გადატვირთულობის პრობლემა აღმოიფხვრება არსებული პარკის
ახალი მოძრავი შემადგენლობით შევსებით და თანამედროვე GPRS ტექნოლოგიების ყველა
ავტომობილში დამონტაჟებითს რომლითაც შესაძლებლობა იქნება დადგინდეს ტაქსის
მდებარეობა და მოძრაობის ინტერვალები.



მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნიღ განხორციელდება
მოძველებული მეტროს ვაგონების (სათაო და შუა) მოდერნიზაცია.



განხორციელდება

მეტროს

სადგურების

პერიოდული

რეკონსტრუქცია

მოძველებული

სადისპეტჩერო

და

ახალი

სადგურის მშენებლობა;


უზრუნველყოფილი

იქნებამეტროს

სისტემის

თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. საჭიროების შემთხვევაში ახალი
სადისპეტჩერო სისტემის მოწყობა და ტექნიკური გადაიარაღება.


გარემონტდება და გაიმართებამეტროპოლიტენის გვირაბებში ვენტილაციის სისტემებირაც
აუცილებელია ხანძრის შემთხვევაში გვირაბის დახურულ სივრცეში დაგროვილი კვამლის
გაწოვის უზრუნველსაყოფად და სანიტარული ნორმების დასაცავად.

დასრულდება

დაკონსერვებული მეტროს სადგური „უნივერსიტეტის“ მშენებლობა, რაც მნიშვნელოვნად
განტვირთავს მგზავრების გადაყვანას მიწისზედა ტრანსპორტით.


საბაგირო ტრანსპორტის შემდგომი განვითარება მნიშვნელოვანია თბილისის

რელიეფის

თავისებურებისა

და

დედაქალაქში

ტურიზმის

განვითარების

აუცილებლობით. ასევეარსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლებისა და
ეკოლოგიურად

სუფთა ტრანსპორტით თბილისის მოქალაქეებისა და

უზრუნველყოფით.

მომავალში

თბილისში

უკვე

არსებულის

სტუმრების

გარდა

სხვა

მიმართულებებით ამ სახის ტრანსპორტის განვითარებით განხორციელდება მომეტებული
მგზავრთნაკადისგან ავტობუსების და სამარშრუტო ტაქსების განტვირთვა, ქალაქის
მთლიან მგზავრთნაკადში მისი შედარებით დაბალი ხვედრითი წილის გაზრდა და მისი
ფართო გამოყენება, როგორც კულტურული და სარეკრეაციო, ასევე რეგულარული
(შრომითი) სამგზავრო გადაყვანებისათვის.


რკინიგზის ხაზის გადატანა ქალაქის პერიფერიულ ნაწილში,

გამოანთავისუფლებს

კომერციული თუ საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცეს ქალაქის ცენტალურ
უბნებში. თუმცა, დღეისათვის არსებულ პროექტს გააჩნია მნივნელოვანი ხარვეზები.
თბილისის მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, დარგის სპეციალისტებთან
ერთად საზოგადოების ყველა ინტერსთა ჯგუფის აქტიური მონაწილეობით, თბილისის
შემოვლითი რკინიგზის პროექტში მოხდება არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა და
უმოკლეს ვადაებშ დაიწყება მისი განხორციელება.
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1.5. პარკირება

პარკირების სისტემის მოწესრიგებით, დედაქალაქში გაჩნდება დამატებითი რესურსები და
საგრძნობლად შემცირდება ქუჩებში საცობები, რაც ხელს შეუწყობს საგზაო მოძრაობის
განტვირთვას და მოქალაქეების თავისუფალ გადაადგილებას.
არსებული პრობლემები
საქართველო უკანასკნელი 15 წლის მანძილზე, როდესაც დაიწყო უცხოური, ახალი და
მეორადი

მანქანების მასიური შემოდინება ადგილობრივ ბაზარზე, სწრაფად გაიზარდა

ავტოპარკი, განსაკუთრებით დედაქალაქში. ამავე პერიოდში რეგიონებიდან დედაქალაქისაკენ
დაწყებული მიგრაციამ ინტენსიური სახე მიიღო, რის გამოც თბილისში მუდმივად არსებულ
ავტომანქანებს ემატება დაახლოებით 30% (რომელიც ყოველდღიურად შემოდის და გადის
ქალაქში დამატებით). თბილისში ავტომობილების საერთო რაოდენობის ზრდას ასევე ემატება
სატრანსპორტო ქსელის სტრუქტურის, ქუჩების პარამეტრების, ტრანსპორტის მოძრაობისა და
პარკირების
დედაქალაქის

ორგანიზების

პრობლემები.

ცენტრალურ

უბნებში.

ამ

მხრივ

შედეგად,

სიტუაცია

დედაქალაქში

განსაკუთრებით
იქმნება

რთულია

პარკირებასთან

დაკავშირებული მნიშვნელოვან პრობლემები.
ქალაქში არ არსებობს ავტოსადგომებისათვის გამოყოფილი ორგანიზებული და საჭირო
რაოდენობის სივრცეები. ქუჩების სავალი ნაწილი და ტროტუარები გადატვირთულია და
გამოიყენება დროებითი ავტოსადგომებისათვის. მსხვილ ადმინისტრაციულ სავაჭრო, საოფისე
დასაბანკო ობიექტებს არ გააჩნიათ საჭირო რაოდენობის პარკირების ადგილები.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
ქალაქის

სრულფასოვანი

ფუნქციონირებისათვის

აუცილებელი

კომპონენტის

პარკირების

სიტემის მოწესრიგების მიზნით, ჩვენი გუნდის მიერ შემუშავებულია სისტემის მოწესრიგების და
ავტოსატრანსპორტო ქსელის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია კონრეტული გეგმა, რომელშიც
გათვალისწინებულია ავტოტრასნსპორტის რაოდენობისა და ინტენსივობის პერსპექტიული
განვითარება გეგმა კონკრეტულად გულისხმობს:


ქალაქის სხვადასხვა უბნებში მიწისქვეშა და მრავალსართულიანი ავტოსადგომების
(პარკინგის ადგილები) მოწყობას, რომელიც ძალზე



ეფექტურია გზებზე საცობების

თავიდან აცილების და კომფორტული პარკირების თვალსაზრისით.
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი თუ სავაჭრო დანიშნულების
მშენებლობისას მიწისქვეშა პარკირების ადგილების მოწყობას

კორპუსების

(როგორც ეს არის

საზღვარგარეთის ბევრ დიდ ქალაქში). არც ერთი მშნებლობის ნებართვა არ იქნება
გაცემული, ამდაგვარი პარკირების დადგენილი ნორმების გათვალისწინების გარეშე;


გრძივი სატრანსპორტო მაგისტრალის ხარისხობრივი სრულყოფას და ახალი განივი
მაგისტრალის შექმნას;



კონკრეტულ მონაკვეთებზე შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით სატრანსპორტო
საგზაო ქსელის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის ეტაპების განსაზღვრას;



განივი ქუჩების სავალი ნაწილის განთავსიუფლებას ავტოსადგომებისაგან და ამ ქუჩებზე
დროებითი ან მუდმივი ავტოსადგომების აკრძალვას;
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მიწისქვეშა

სივრცის

გამოყენებით

ავტოსადგომებისათვის

სპეციალური

ბაქნების

მოწყობას;


თბილისში ავტომობილების დროებითი და ხანგრძლივი პარკირებისთვის საჭირო
თავისუფალი სივრცეების (ადგილების) მოძიებას და პარკირების მოწყობას;



ტროტუარებზე ავტომანქანების გაჩერებების ისეთი რეგულაციების შემუშავებას, რაც
ხელს შეუწყობს ფეხით მოსიარულეთა დაუბრკოლებელ გადაადგილებას;

1.6. ქუჩების ნუმერაცია და სხვა აღნიშვნები

ნუმერაციისა და მიმამართულების აღმნიშვნელი მაჩვენებლების მოწესრიგებით, მოქალაქეებისა
და ტურისტებისთვის ბევრად კომფორტული გახდება გადაადგილება თბილისის ქუჩებში.
არსებული პრობლემები:
თბილისის ქუჩებში დღეს არსებული ნუმერაციისა და მიმართულების აღმნიშვნელი
მაჩვენებლები მოუწესრიგებელია. განსაკუთრებით გადაადგილების პრობლემები ექმნებათ
დედაქალაქის ვიზიტორებს და უცხოელ ტურისტებს. აგრეთვე, მძღოლებისთვის და ფეხით
მოსიარულეთათვის

მნიშვნელოვანი

პრობლემაა

გზაჯვარედინებზე

ქუჩების/ნუმერაციის

მაჩვენებლების არარსებობა. უმეტეს ქუჩებში არაა განთავსებული სანომრე ნიშნები. არ არსებობს
უცხოურ ენაზე წარწერების/აბრების აღნიშვნის ერთიანი წესი.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
იმისათვის, რომ სასწრაფო დახმარებისა და სახანძრო უსაფრთხოების, პოლიციის,
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლებს (მაშველებს), ტაქსებს და
უბრალოდ მოქალაქეებსა და დედაქალაქის სტუმრებს მარტივად შეეძლოთ კონკრეტული
მისამართის პოვნა ჩვენ მიერ განსაზღვრულია რიგი რონისძიებების გატარება, კერძოდ:


დაზუსტდება ქუჩებისა და მოედნების სახელდება, ჯერაც შემორჩენილ უსახელო ქუჩებს
მიენიჭება სახელები;



დადგინდება ქუჩების აღნიშვნისა ნუმერაციის ერთიანი 2 ენოვანი სტანდარტები, რომლის
საფუძველზეც ქართულ ენაზე ქუჩის სახელწოდება იქნება უფრო დიდი შრიფტით, ვიდრე
ინგლისურ ენაზე;



გზაჯვარედინებზე მოეწყობა მიმართულების მანიშნებლები ქართულ-ინგლისურ ენოვანი
ფირნიშები



ქალაქში აბრების განთავსებაზე შემუშავდება სპეციალური წესი, რომლის მიხედვითაც
თვითნებური განთავსება ა ამასთან, აბრაზე ქართულ ენოვანი წარწერის განთავსება იქნება
სავალდებულო, ხოლო სხვა ენებზე ნებაყოფლობითი.

30

1.7. ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოს ფორმირება

დედაქალაქში ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოს ფორმირებით მიღწეული იქნება უკეთესი
საცხოვრებელი გარემო და მოხდება ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა.

ქ. თბილისის სკვერები და პარკები - სარეკრეაციო ზონები
არსებული პრობლემები:
ქალაქ თბილისში კატასტროფული მასშტაბები შეიძინა პარკების სპორტულ-სათამაშო
მოედნების,

სკვერებისა

და

თბილისის

გარშემო

არსებული,

თბილისის

ტერიტორიას

დაქვემდებარებული ტყეების განადგურებამ. განსაკუთრებით პრობლემურია ამ ტერიტორიების
პრივატიზაციისათვის შექმნილი ბუნდოვანი და საეჭვო დოკუმენტაციები და ტერიტორიებზე
მიმდინარე მშენებლობები, რომლებიც ასევე გაუგებარი ნებართვების საფუძველზეა დაწყებული
(კუს ტბა, წავკისი, ვაკის პარკი, ასათიანის №10, ჭავჭავაძის №33, ინფექციური საავადმყოფო,
ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალი და მრავალი სხვა) და მხოლოდ კერძო ინტერესებს ემსახურება.
დღეისათვის არსებული სიტუაციის მიხედვით, თითქმის ყველა სკვერში გახსნილია

ან/და

აშენებულია რესტორანი, კაფე, ან სხვა რაიმე ტიპის ნაგებობა (მგ. ბენზინგასამართი სადგურები).
იმავდროულად თბილისის ყველა ისტორიული პარკის ტერიტორია
მთლიანად გაყიდულია.
უნდა

აღინიშნოს

თბილისის სატყეო

შემცირებულია ან

მეურნეობის განკარგვაში მყოფი ფართობებით

მანიპულირების ფაქტების არსებობა (კოჯორი, წავკისი, წყნეთი, თბილისის დენდროპარკი, ვერის
ხეობა მზიურამდე და ა. შ.). 2010 წლიდან დაიწყო თბილისისთვის სატყეო ფართობების გადაცემა
და პარალელურად ამ ფართობებისათვის სტატუსის შეცვლა. სატყეო ფონდის მიწების სტატუსის
ნაცვლად მათ მიენიჭათ სარეკრეაციო ტერიტორიების სტატუსი, რის საფიძველზეც შესაძლებელი
გახდა ტერიტორიებისთვის სამშენებლო კოეფიციენტის შეეცვალა და გაესხვისება.
დღეისათვის არ არსებობს ქალაქის გამწვანების ერთიანი პოლიტიკა. თბილის მწვანე საფარის
მდგომარეობა და ხარისხი სავალალოა დაისედაც მწირი ფართობი კიდევ უფრო მცირდება.
დღემდე არ მომხდარა ქალაქში არსებული ნარგავების პასპორტიზაცია, აგროსტანდარტების
შემუშავება და პარკების საზღვრების დადგენა. ქალაქში შექმნილია უმძიმესი ფიტოსანიტარული
მდგომარეობა და არ ტარდება შესაბამისი დაცვითი ღონისძიებები.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
მდგომარეობის მნიშვნელოვნად გამოსწორების მიზნით, ჩვენი გუნდის მიერ შემუშავებულია
კომპლექსურ ღონისძიებათა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს:


თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის მიერ, ქალაქის სხვა
შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით, დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის
პერმანენტული მონიტორინგის სისტემის დანერგვას;



მონიტორინგის საფუძველზე ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასებისა

და

ქალაქის სივრცითი დაგეგმარების შესაბამისი ახალი კონცეფციის შემუშავებას, ურბანულ
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არქიტექტურულ დაგეგმარების, მწვანე ზოლების კეთილმოწყობისა და სარეკრეაციო
ზონების პროექტირების გათვალისწინებით;


გასულ

წლებში

სახელმწიფოსაგან

პრივატიზირებულ

ნაკვეთებზე,

ე.წ.

„ცხელ

წერტილებზე“ გაცემული მშენებლობებისა და მწვანე ნარგავების ჭრის ნებართვების
კანონიერების

შესწავლას, რომლის საფუძველზე მოხდება საკომპენსაციო ახალი

სარეკრეაციო ზონების ლანდშაფტური პროექტირება (თბილისის ზღვა, კუს ტბა, წავკისი,
დიღმის პარკი, ასათიანის №10. თბილისის შემოგარენი და სხვ.);


ქალაქის საზღვრებში სარეკრეაციო და გამწვანების ზონები - „მწვანე ზოლები“-ს შექმნას.
აგრეთვე, პარკებისა და სკვერების წითელი ხაზების დადგენას, რომლის ფარგლებშიც
აკრძალული იქნება მშენებლობა და ხეების გაჩეხვა ხოლო მათი ხელშეუხებლობა დაცული
იქნება შესაბამისი კანონმდებლობით.

ატმოსფერული ჰაერის დაცვა

არსებული პრობლემები:
ქალაქ თბილისის გარემოსდაცვითი პრობლემებიდან ერთ-ერთ უმთავრესი ატმოსფერული
ჰაერის დაბინძურებაა რომლისძირითადი წყაროებია:


თბილისის უზომოდ გაზრდილი ავტოპარკი, რომლის დიდი ნაწილი (დაახლოებით 80%)
მოძველებულია და ვერ აკმაყოფილებს საერთაშორისო ტექნიკურ და გარემოს დაცვით
სტანდარტებს;




დაზიანებული გზის საფარი;
დანაგვიანებული ქუჩები;



მთელი დღის მანძილზე მოუწესრიგებელი მოძრაობა, ე.წ. „საცობები“;



მასობრივი მშენებლობებით გამოწვეული ჰაერის დაბინძურება, რაც აფერხებს ჰაერის
განიავებას (აერაციას);



რეკრეაციული (გამწვანების) ადგილებისა და მწვანე ნარგავების შემცირება;



საავტომობილო გზების გაუმართავი ინფრასტრუქტურა.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
პრობლემების მოგვარების მიზნით, ჩვენს მიერ შემუშავდება თბილისის ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის პროგრამა ,რომელშიც გათვალისწინებული იქნება:


სატრანსპორტო ნაკადების რეგულირების ეფექტური მეთოდები შექმნა და მართვა;



ქალაქის რეკრეაციული ზონების გაფართოება;



საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურის განვითარება;



მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოპარკის მოწესრიგება;



ახალი სამშენებლო სტანდარტების შემუშავება;



დასუფთავების სამსახურის მენეჯმენტის ეფექტიანობის ამაღლება;



თანამედროვე, ელექტრონული ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მდინარეები და ტბები
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არსებული პრობლემები:
თბილისში ჩამოედინება 10 მცირე მდინარე (ვერე, დიღმისწყალი, წავკისისწყალი - იგივე

ღელვთახევი, დაბახანა, შინდისხევი, გლდანისწყალი, ლოჭინი, ხევძმარა, ორხევი და ნორისხევი)
რომლებიც

ძირითადათ დაკავშირებული არიან

ქალაქის სანიაღვრე სისტემასთან. ქალაქის

საზღვრებშია ორი ბუნებრივი ტბა (კუს და ლისის ტბები) და ერთი ხელოვნური წყალსაცავი ე.წ.

„თბილისის ზღვა“, რომლებიც თავის მხრივ წარმოადგენენ ქალაქის სარეკრიაციო ტერიტორიებს.
აღსანიშნავია, რომ თბილისის ზღვა არის ჩართული ქალაქის წყალმომარაგებაში და
ქალაქის მოსახლეობის 25% სწორედ ამ წყალსაცავიდან მარაგდება სასმელი წყლით, რის გამოდ
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აუცილებელია მისი ეკოლოგიური სისუფთავის
მკაცრი კონტროლი.
მდინარე მტკვარი, რომელიც თბილისს შუაზე ყოფს და ქალაქის მნიშვნელოვან არტერიას
წარმოადგენს მნიშვნელოვნად დაბინძურებულია მყარი

ნარჩენებითა და სანიაღვრე და

საკანალიზაციო სისტემებიდან შემონადენებით. და).

თბილისის ქარსაფარი ზოლები

არსებული პრობლემები:
გავრცელებული

პრაქტიკის

მიხედვით,

ქალაქებში

და

ურბანულ

ტერიტორიებზე

ქარასაფარი ზოლების განაშენიანება ემსახურება კორპუსებისა და სახლების ქარისგან დაცვას ან
უბრალოდ ქარის მიმართულების შეცვლას. თბილისის შემთხვევაში ქარსაფარი ზოლების
გაშენება პირველ რიგში უნდა ემსახურებოდეს გაბატონებული ქარების მიმართულებების
შერბილებას და შენობების დაცვას.
თბილისის ქარსაფარი ზოლები გაშენდა მხოლოდ იმ ტერიტორიებზე სადაც წარმოებდა
სასოლო-სამეურნეო სამუშაოები (სასაოფლო-სამეურნეო ინსიტუტის საცდელი ნაკვეთები, დიდი
დიღომის სავარგულები, თბილისის მიდებარე სოფლები - რაც დღეს უკვე თბილისის
ტერიტორიაა, იპოდრომის ტერიტორია და ა.შ).
დღეის მდგომარეობით, თბილისის ქარსაფარი ზოლები დიდი ნაწილი განადგურებულია
ან ამორტიზირებული.
აღსანიშნავია, რომ მაღლივი კორპუსების აშენების შემდეგ ქალაქში გამოკვეთილი არის „ქარიანი
ცხელი წერტილები“:


დიდი დიღმის დასახლება;



ნუცუბიძეს პლატოს დასახლება;



აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიები.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
ზემოაღნიშნული პრობლემები საჭიროებს დაუყონებლივ მოგვარებას, რისთვისაც ჩვენს მიერ
დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება:


შემუშავდება მცირე მდინარეთა დაცვის კონკრეტული ქმედითი მექანიზმები;
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პერიოდულად მოხდება კალაპოტებიდან მდინარეებიდან ნარჩენების (ე.წ. „ნაგავის“)
ამოღება ;



მდინარეების ზედა ბიეფში მოხდება დაცვითი ზონების მოწყობა.



შემუშავდება მტკვრის წყლის ინტეგრირებული მართვის გეგმა;



ჩამოყალიბდება მდინარეთა დაცვას სპეციალური პროგრამა



მდინარე მტკვარი გამოცხადდება ქალაქის სარეკრიაციო ზონად;



მტკვირის სანაპიროზე გაშენდება დიდი პარკი..



დაპროექტდება და გაშენდება 6-მწკრივიანი ქარსაფარი ზოლები, რომლისთვისაც შეირჩევა
ხეების ისეთი სახეობები, რომლების იზდება საკმაოდ მაღლა

და უზრუნველყოფს ამ

ტერიტორიების ქარისგან დაცვას (მგ. ალვის ხე, კიპარისი, კედარი).
"მერების შეთანხმების" შესრულება
2010 წლის 12 აპრილს, საქართველოს დედაქალაქი აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნებიდან პირველი შეუერთდა „მერების შეთანხმების“ საერთაშორისო დოკუმენტს, რომელიც
2008
წელს
ამოქმედდა.
შეთანხმება
თვითმმართველობებს
ენერგოეფექტურობის
უზრუნველყოფისა და განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების გზით CO2-ის ემისიის 20%ით შემცირების ვალდებულებას აკისრებს. „მერების შეთანხმების“ უმთავრესი მიზანს
წარმოადგენს ატმოსფერული ჰაერის გაუმჯობესება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების
გზით.
მერების შეთანხმების საფუძველზე თბილისმა საკუთარ თავზე აიღო ვალდებულებები,
რომლებიც ჩვენს მიერ, ეტაპობრივად და სრულად იქნება შესრულებული, კერძოდ:
 ემისიების საბაზისო კადასტრის მომზადება და მდგრადი ენერგეტიკის ხელშემწყობი
ადგილობრივი პოლიტიკის შემუშავება;
 ადამიანური რესურსების მობილიზება/განაწილების მიზნით ქალაქის ადმინისტრაციული
სტრუქტურების განვითარების ხელშეწყობა,
 მდგრადი ენერგიის განვითარების გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღების მიზნით
დაინტერესებული პირებისა და მხარეების მობილიზაცია, რაც გულისხმობს გეგმით
გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად საჭირო პოლიტიკის დაგეგმას.
 მდგრადი ენერგიის სამოქმედო გეგმის სისტემატური მონიტორინგის და შემოწმების
საფუძველზე, პერიოდული ანგარიშების მომზადება;
 საკუთარი გამოცდილებისა და ნოუ-ჰაუს ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვადასხვა
ტერიტორიული ერთეულებისათვის გაზიარება;
 მდგრადი განვითარებისა და ენერგიის ეფექტურობის შესახებ მოქალაქების ცნობიერების
ამაღლების მიზნით, ევროპულ კომისიასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად
“ენერგიის დღეების” მოწყობა,
 მდგრადი ენერგიის სამოქმედო გეგმის მსვლელობის შესახებ ადგილობრივი მედიის
ინფორმირება ;
 ევროკავშირის მერების ყოველწლიურ კონფერენციაში,
სამუშაო შეხვედრებსა
დადისკუსიებში მონაწილეობის მიღება;
 მერების შეთანხმების მხარდაჭერა და სხვა მერების წახალისება შეთანხმებასთან
შეერთების მიზნით.
2011 წელს, „მერების შეთანხმების“ ხელმოწერიდან ერთი წლის თავზე, ქ. თბილისის
მერიამ ევროკავშირს დასამტკიცებლად წარუდგინა „ქ. თბილისის მდგრადი ენერგეტიკის
სამოქმედო გეგმა („SEAP“)“, რომლის მიხედვითაც აიღო ვალდებულება 2020 წლისთვის
გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების გზით 24%-ით მოახდინოს
სათბურის გაზების (CO2) ემისიების შემცირება.
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გეგმის მიხედვით დედაქალაქის ხელმძღვანელობამ აიღო ვალდებულებები და განსაზღვა
პრიორიტეტები. მათ შორის: საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება, ძველი
ნაგავსაყრელების დახურვა, ურბანული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მუნიციპალური
სატრანსპორტო ავტოპარკის განახლება, საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება,
შუქნიშნების მოწესრიგება, ქალაქის გამწვანება, ტრანსპორტის მოძრაობის მართვის ცენტრის
გავითარება, ელექტრონული სატრანსპორტო ავტოპარკის შექმნა, ენერგოეფექტური გარე
განათების ნათურების დამონტაჟება და სხვ.
დოკუმენტში დეტალურად გაწერილი დაგეგმილი ღონისძიებების მიუხედავად გეგმაში
მთელი რიგი საკითხები საჭიროებს გადახედვას და დასახვეწას.
„მერების შეთანხმების“ საფუძველზე, ქ. თბილისის მერია, ჩვენი ხელმძღვანელობით
უზრუნველყოფს სამოქმედო გეგმის რევიზიას და მისი ქალაქის საჭიროებეთან და ნაკისრ
ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანას, შემდგომში ამ გეგმით გათვალისწინებული
საკითხების შესრულებას და ქალაქში მავნე გამონაბოლქვების შემცირებას და სუფთა გარემოს
შესანარჩუნებას.

1.8. დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

თბილისში დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის უზრუნველყოფა საშუალებას მოგვცემს
გაუმჯობესდეს ნაგავსაყრელებზე და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე ეკოლოგიური
მდგომარეობა.
არსებული პრობლემები:
გარემოს

დაცვის

კუთხით

ერთერთ

მნიშვნელოვან

საკითხს

ქალაქის

დასუფთავება

წარმოადგენს. უმეტეს უბნებში, ძირითადი პროსპექტების და ქუჩების გარდა (ზოგ შემთხვევაში
ცენტრალურ ქუჩებზეც), არ არის ბუნკერები. სავაჭრო უბნებსა და საკოლმეურნეო ბაზრების,
მეტროსადგურების მიმდებარე ტერიტორიებზე ქუჩები განსაკუთრებულად დანაგვიანებულია და
მძიმე ანტისანიტარული პირობებია შექმნილი. ნაგვის ბუნკერების დაცლა სამუშაო დღის
საათებში ხდება, რაც ჰაერში უსიამოვნო, ტოქსიკური სუნის გაფრქვევას იწვევს. შემცირებული
მწვანე ნარგავები ვეღარ უზრუნველყოფს მტვრის შეკავებას და ქალაქის აერაციას. ამ პრობლემებს
ემატება ისიც, რომ, არ ხდება ქუჩების სისტემატიური მორწყვა, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია
ჰაერის დასუფთავების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ქარიან ამინდებში.
ამ კუთხით განსაკუთრებულ აღნივნას იმსახურებს

რამდენიმე კონკრეტული პრობლემა

რომელთა მოგვარებაც უპირატესი მნისვნელობა ენიჭება. კერძოდ::


ლილოს

ტერიტორიაზე

ნაგავსაყრელიც,

რომელიც

მოქმედი
2010

ნაგავსაყრელის

წლის

ნოემბრიდან

გარდა,

არსებობს

ოფიციალურად

გლდანის

დახურულია.

მიუხედავად იმისა, რომ დახურულ ნაგავსაყრელზე ნარჩენების შეტანა აღარ ხდება, იგი
მაინც წარმოადგენს გარემოს დაბინძურების მნიშვნელოვან საფრთხეს (ნიადაგი, გრუნტის
წყლები, ჰაერი), რაც სერიოზულ ზიანს აყენებს გარშემო მაცხოვრებელ ადამიანებს და
ზოგადად ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობას;
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მოსახლეობა ხშირად გამოთქვამს უკმაყოფილებას ურნების სიმცირესთან და მათი
დაშორებით განთავსებასთან დაკავშირებით (ეს პრობლემა განსაკუთრებით ქალაქის
გარეუბნებშია შესამჩნევი). ამასთან, ხშირ შემთხვევაში ურნები პირდაპირ საავტომობილო
გზებზე, ავტომობილების პარკირების ადგილებზე ან ტროტუარებზეა განთავსებული, რაც
ასევე სერიოზულ პრობლემას უქმნის როგორც ავტომობილის მფლობელებს, ასევე
ქვეითად მოსიარულეებს;



თბილისის ქუჩებში ნარჩენების გატანისთვის სპეციალური მანქანების მოძრაობა დღის
საათებში იწვევს საგზაო მოძრაობის შეფერხებას, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა
თბილისში დღის განმავლობაში ავტომობილების საკმაოდ ინტენსიური მოძრაობაა;



ამჟამად ყველანაირი ნარჩენი ერთიანად ხვდება ურნებში.. სხვადასხვა ტიპის ნარჩენის
ერთად მოხვედრა ურნაში შემდეგი გადამუშავებისთვის მათი ღირებულების შემცირებას
იწვევს. ეს კი

ნარჩენების გადამუშავების მრეწველობა ნაკლებად მიმზიდველი ხდება

ინვესტორებისათვის.


საზოგადოების გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური ცნობიერების დაბალი დონე;

პრობლემის გადაჭრის გზები:
იმისათვის, რომ მოხდეს გლდანის ნაგავსაყრელის გარემოზე ზემოქმედების გაუვნებელყოფა,
ჩვენს მიერ გატარდება შემდეგი სახის ღონისძიებები:


განხორციელდება

ნაგავსაყრელისა

და

მიმდებარე

ეკოლოგიური მონიტორინგი, იმისათვის


ტერიტორიის

რეგულარული

რომ დადგენილ იქნას ნაგავსაყრელით

დაბინძურების ნიშნები;
თანამედროვე სტანდარტების/ნორმების შესაბამისად მოხდეება გლდანის ნაგავსაყრელის
კონსერვაცია, და მინიმუმამდე დავა ნაგავსაყრელით გარემოს დაბინძურების ხარისხი;



თბილისში ნარჩენების შემდგომი გადამუშავების წარმოების განვითარების მიზნით
წარიმართება

დონორებთან

და

ინვესტორებთან

ინტენსიური

მუშაობა

და

მათი

დაინტერესება როგორც დახურულ ნაგავსაყრელზე არსებული ნარჩენების მარაგით
(დახურული ნაგავსაყრელი 8 ჰექტარზეა განთავსებული და დაკონსერვებულ 7 ჰექტართან
ერთად ჯამში 15 ჰექტარ ფართობს მოიცავს, სადაც განთავსებული ნარჩენების საშუალო
სისქე 15-20 მეტრია) ასევე მოქმედი ნაგავსაყრელის რესურსებით, სადაც, დღესდღეობით
24 საათის განმავლობაში 800დან 1200 ტონამდე ნარჩენის შეტანა ხდება.


ჩატარდება კვლევა ქალაქში სანაგვე ურნების არსებული და საჭირო რაოდენობების
დასადგენადლ.



მოეწყობა

ურნების

განთავსების

სპეციალური

ადგილები,

რაც

მაქსიმალურად

განტვირთავს ქალაქის ქუჩებს და გამოანთავისუფლებს ავტომობილების პარკირების
ადგილებს;


შემუშავდება ნარჩენების გამტანი სპეც. ტექნიკის მოძრაობის ოპტიმალური სქემა;



გადაიდგმება

კონკრეტული

ნაბიჯები

ნარჩენების

გადამუშავების

მიმართულებით

ინვესტორების მიზიდვის მიზნით;
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1.9. ინფრასტრუქტურის ადაპტაცია შშმ პირებისთვის

შშმ პირებს უნდა გააჩნდეთ შესაძლებლობა მაქსიმალურად სრულფასოვნად ისარგებლონ
ქალაქის ინფრასტრუქტურითა და სახელმწიფო სერვისებით.
არსებული პრობლემები:
დედაქალაქში

შშმ

პირებისათვის

ადაპტირებული

გარემოს

შექმნა,

ჩვენი

გუნდის

განსაკუთრებული ამოცანა და მორალური პასუხისმგებლობაა. დღეისათვის დედაქალაქში
არსებული მდგომარეობა ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ საჭიროებებსაც კი.

პრობლემების გადაჭრის გზები:
შშმ

პირებისთვის

შესაბამისი

გარემოს

შექმნის

მიზნით,

საქართველოს

მთავრობის

დადგენილებით, 2013 წელს დამტკიცდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის
სივრცის

მოწყობისა

რეგლამენტი.

მისი

და

არქიტექტურული

ძირითადი

მიზანია

და

გეგმარებითი

თანამედროვე

ელემენტების

საზოგადოებაში

ტექნიკური
შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირთა ადაპტაციის, ინდივიდუალური განვითარებისა და მათი
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის ხელშეწყობა. ხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოს
სტანდარტების გათვალისწინება მშენებლობის პროცესში.
ასევე საქართელოს აქვს ვალდებულება აღებული გაეროს 2006 წლის შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის

კონვენციის რატიფიცირებით, რომლის

მიხედვითაც მთელ ქვეყანაში და განსაკუთრებით მის დედაქალქში, თბილისში, უნდა
განხორციელდეს ქმედებები, რომელიც გაზრდის შშმ პირთა დამოუკიდებლობის ხარისხს და
უზრუნველყოფენ მათ ღირსეულ თანაცხოვრებას ქართულ საზოგადოებაში.
მიუხედავდ, ჩვენი ქვეყნის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დაწყებული მნიშვნელოვანი
პროცესებისა,
გადაიდგას

პრობლემის
კონკრეტლი

მოგვარებისათვის
ნაბიჯები

შშმ

აუცილებელია

პირებისთვის

დედაქალაქის

ინფრასტრუქტურის

მერიის

მიერ

ადაპტაციის

მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენი გუნდის მიერ დაგეგმილია აუცილებელი ღონიზძიებების
გატარება, კერძოდ:
 შესაბამის
მუნციპალურ

სამასხურებში

და

კომისიებში,

რომლებიც

იღებენ

გადაწყვეტილებას სამშენებლო და სარეკონსტრუქციო პროექტებზე, ჩართული იქნებიან
თავად შშმ პირები. ანალოგიურად განხორციელდება შშმ პირების წარმომადგენლების
ჩართვა იმ სატენდერო კომისიების მუშაობაში, რომელიც ორიენტირებული იქნება
ინფრასტრუქტურის შეცვლასა და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე;.


მთელი თბილისის მაშტაბით ჩატარდება ფიზიკურ გარემოს ინვენტარიზაციადა

მათი

შემდგომი ადაპტირების შეფასება. შესაბამისად დედაქალაქის ბიუჯეტში გრძელვადიანად
გაიწერება ინფრასტრუქტურის ადაპტაციისათვის საჭირო თანხები. .


დაინერგება უწყებრივი და საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმები, რომელშიც
გათვალისწინებული იქნება შშმ პირების მონაწილეობა.



გაკონტროლდება შშმ პირთათვის განკუთვნილი პარკირების ადგილების მიზნობრივი
გამოყენება (თბილისში პარკირების ნიშნულებზე გათვალისწინებულია შშმ პირებისთვის
გაჩერების ადგილები, თუმცა ხშირ შემთხვევაში სიმბოლურ ხასიათს ატარებს). შშმ
მძღოლებისთვის დამზადება სპეციალური საშვები, რომლის საშუალებითაც მათ ექნებათ
პარკირების ადგილებზე გაჩერების უფლება.
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სხვადასხვა განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით შეიქმნება
პროგრამა შშმ პირთა საცხოვრებელი ადგილების ადაპტირებისთვის, იმისათვის რომ მათ
დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება ჰქონდეთ.



თბილისში დაინერგება შშმ პირთათვის

სპეციალური სერვისები, როგორიც არის

ჟესტური ენის თარჯიმნის მომსახურება და სხვა.
შშმ პირთა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური დაცვის მიზნით შემუშავდება სპეციალური
სოციალური პროგრამები;

1.10. დედაქალქის დაცვა უპატრონო ცხოველებისგან

არსებული პრობლემები
როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა და გამოცდილება ამტკიცებს, უპატრონო ცხოველთა
ფიზიკური განადგურება გარდა იმისა, რომ არაჰუმანურია და მთელ რიგ საერთაშორისო
კონვენციებთან

მოდის წინააღმდეგობაში, ვერ უზრუნველყოფს პრობლემის მოგვარებას,

რადგანაც ამ შემთხვევაში აღნიშნული პროცესი ბუნებრივი გადარჩენის ინსტიქტს და
პოპულაციის უფრო მეტად აგრესიულობას განაპირობებს. გარდა ამისა ხშირია შემთხვევები,
როდესაც მუნიციპალური ცხოველთა თავშესაფრიდან უკან დაბრუნებულ ცხოველებს კვლავ
გააჩნიათ გამრავლების უნარი ან მათი მკურნალობის კურსი ბოლომდე არ არის დასრულებული

პრობლემის გადაჭრის გზები:
თბილისში უპატრონო ცხოველების პრობლემის მოგვარების კუთხით ჩვენი გუნდის მიდგომა
ემყარება საერთაშორისოთ აპრიბირებულ ჰუმანურ მეთოდებს და ის უპატრონო ცხოველების
რაოდენობის ჰუმანური გზით შემცირებისაკენ არის მიმართული. ჩვენი მიდგომა გულისხმობს:


უპატრონო ცხოველთა პოპულაციის აღრიცხვას და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნას;



ცხოველების დაჭერას, მკურნალობას,
შემთხვევებში (განსაკუთრებით

ვაქცინაციას

და

მხოლოდ

განსაკუთრებულ

საშიში და განუკურნებელი დაავადების ტარების

შემთხვევა) ლიკვიდაციის (დაძინების) ჰუმანური პრაქტიკის დანერგვას;


ცხოველთა პოპულაციის შემცირების მედიკამენტოზური მეთოდების დანერგვას სტერილიზაცია/კასტრაციას;



უპატრონო ცხოველთა მდგომარეობის სისტემური მონიტორინგის.

პარალელურად ეტაპობრივად დავნერგავთ მსოფლიოში აპრობირებული ისეთი მეთოდებს,
როგორებიცაა არაკომერციული ორგანიზაციებისა თუ ინდივიდუალური ფიზიკური პირების,
რომლებიც დაკავებულები არიან უპატრონო ცხოველთა მოვლა-პატრონობით, ხელშეწყობისა და
წახალისების პროგრამა. ამდაგვარი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების რაოდენობა ბოლო
პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ჩვენი პროგრამა მოიცავს დამატებითი ვოლიერების
აშენებას, შესაბამისი მედიკამენტებითა და ცხოველთა საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას
და სხვა. პროგრამის მეშვეობით, ერთის მხრივ თავიდან ავიცილებთ ბიუროკრატიულ
დანახარჯებს, ხოლო მეორეს მხრივ უპატრონო ცხოველთა მოვლით დაკავებულები იქნებიან ის
ადამიანები, ვისთვისაც ეს საქმიანობა ცხოვრებისეული ინტერესის სფეროს წარმოადგენს.
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1.11. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება თბილისში

პრობლემის აღწერა
მრავალბინიან

და

ინდივიდუალურ

სახლებში

საერთო

ქონების

მოსავლელად

მაცხოვრებელთა (ბინათმესაკუთრეთა) გაერთიანებების ფორმირება მსოფლიოში აღიარებული
პრაქტიკაა. საქართველოში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას მოქმედი კანონმდებლობით საკმაო
უფლებები გააჩნია (მაგ. უძრავ-მოძრავი ქონების შეძენა, იჯარით გასცეს, გააქირაოს, გაცვალოს,
გაასხვისოს ან ჩამოწეროს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო უძრავ-მოძრავი
ქონება, დააზღვიოს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონება, ისარგებლოს
საბანკო კრედიტით, სხვადასხვა ამოცანების განსახორციელებლად გააფორმოს ხელშეკრულებები
მესამე პირებთან და სხვა). თუმცა, საქართველოში და მათ შორის თბილისში ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობის ინსტიტუტი განვითარების ძალიან დაბალ დონეზეა და უმეტეს შემთხვევებში ე.წ.
„კორპუსის

თავმჯდომარეების“

მიერ

ერთპიროვნული

გადაწყვეტილებების

მიღებით

შემოიფარგლება.
დღესდღეობით თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ორიენტირებულები არიან
ისეთი

პრობლემების

გადაჭრაზე,

როგორიცაა

ლიფტებისა

და

სახურავების

შეკეთება,

სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთება, სადარბაზოს კარის დამზადება და მონტაჟი,
კუთვნილი ტერიტორიების წითელ ხაზებში მოქცევა და სხვ. თუმცა როგორც აღვნიშნეთ
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ინსტიტუტის განვითარების დაბალი დონის გამო აღნიშნული
პროგრამა შეიძლება ითქვას, რომ არაეფექტურია. მაგ. დღეისათვის თბილისში 14 ათასამდე
ლიფტია

რომელთა

ძირითადი

ნაწილიც

როგორც

მორალურად

ასევე

ფიზიკურად

ამორტიზებულია. მოქმედ ლიფტებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შერჩეული
სხვადასხვა კომპანია ემსახურება, რომელთა გარკვეულ ნაწილს შესაბამისი ლიცენზია არ გააჩნია.
ამასთან, დიდია მოსახლეობის უკმაყოფილება მომსახურე კომპანიების მიმართ ისეთი
საკითხებზე როგორიცაა: ლიფტების მწყობრიდან ხშირი გამოსვლა, მოუხერხებელი გადახდის
სისტემა (სტანდარტულად ლიფტით გადაადგილებისთვის საჭიროა 5 ან 10 თეთრი, რაც
ავალდებულებს მაცხოვრებლებს იქონიონ მონეტები და ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში
იძულებული

არიან

20

თეთრი

ან

მეტი

ნომინალის

მქონე

მონეტა

გამოიყენონ

გადაადგილებისთვის. ამასთან საკმაოდ ხშირია შემთხვევა, როდესაც ლიფტში დამონტაჟებული
შესაბამისი მოწყობილობა ვერ აღიქვამს მონეტის ჩაგდებას და აუცილებელია მეორედ ან მესამედ
ჩაგდება) და სხვ.

პრობლემის გადაჭრის გზები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ინსტიტუციონალური განვითარებისთვისათვის ჩვენს მიერ
გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები, კერძოდ:


იმისათვის, რომ თბილისის მერიას გააჩნდეს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პოზიცია
ბინათმესაკუთრეთა

ამხანაგობების

განვითარებასთან

დაკავშირებით,

შემუშავდება

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმა;
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მოხდება მაცხოვრებელთა პერიოდული ინფორმირება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის
ინსტიტუტისა და მათი უფლებების შესახებ, რისთვისაც ჩატარდება საინფორმაციო
შეხვედრები მოსახლეობასთან, დამზადდება და მედიის საშუალებით გავრცელდება
შესაბამისი ვიდეორგოლები და სხვ.;



ჩამოყალიბდება დაფინანსების და მართვის ეფექტური სისტემა რომლის დროსაც
პრობლემის გამოვლენა, სამუშაოს მიმწოდებელი კომპანიის შერჩევა და სხვა ტიპის
გადაწყვეტილებებს მიიღებს მოხდება ამხანაგობის და არა თავმჯდომარის მიერ;



საერთო სარგებლობის ეზოების მოწესრიგება განხორციელდება

ბინათმესაკუთრეთა

ამხანაგობების მიერ, რომელთა დაფინანსება წინასწარ მომზადებული პროექტების
შესაბამისად, მოხდება მერიისა და ამხანაგობის მიერ, პროპორციულად.
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2. თანამედროვე ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული პოლიტიკა
2.1. საკვანძო ეკონომიკური ინიციატივები - ეკონომიკური ზრდა და დასაქმების ხელშეწყობა

წლების მანძილზე, თბილისის მერიის მხრიდან ქალაქის განვითარების საკვანძო პრინციპების
უხეშმა იგნორირებამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ ფაქტობრივად არ არსებობს სფერო მწვავე და
დაუყოვნებლივ გადასაჭრელი საკითხების გარეშე. მკაფიო, გაზომვადი და აქტუალური მიზნების
აბსტრაქტული,

სატელევიზიო

„წარმატებებით“

ჩანაცვლების

პრაქტიკამ,

არჩევნების

გაყალბებაზე და არა მოქალაქეთა ინტერესებზე ორიენტაციამ, საშუალება მისცა თბილისის ჯერ
კიდევ მოქმედ მთავრობას ნაკლებად ეზრუნა ბიზნესის მასტიმულირებელი გარემოს შექმნაზე.
შედეგად, ჩვენ მივიღეთ რეალობა, რომელშიც არ გვაქვს ურბანული განვითარების გეგმა,
საინვესტიციო აქტივობის ხელშეწყობის გამჭვირვალე და თანაბრად ხელმისაწვდომი სისტემა,
მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის ინსტიტუტები, საოპერაციო და ვეჩურულ კაპიტალზე
ხელმისაწვდომობის გამარტივებული სქემები, მიწოდების ჯაჭვის პრობლემური რგოლების
მოწესრიგებისა და შევსების ხედვა, იმპორტის ჩანაცვლების, ტექნოლოგიების ტრანსფერის,
ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში გადამზადების მექანიზმები; საჯარო-კერძო პარტნიორობის
საზოგადოებისათვის სასარგებლო სქემები.
მიგვაჩნია, რომ ფართომასშტაბიანი, სწორად დაბალანსებული პოლიტიკის განხორციელება
არის ამ მდგომარეობიდან თავის დაღწევის ერთადერთი გზა. ამავდროულად, კარგად გვესმის,
რომ გასატარებელ ღონისძიებათა ფინანსური ტვირთი, ფასი, რომელიც საბოლოოდ ისევ
თბილისელებმა უნდა გადაიხადონ, სრულიად შეუსაბამოა დედაქალაქის მოსახლეობის უდიდესი
ნაწილის

დღევანდელ

შესაძლებლობებთან.

სწორედ

ამიტომ,

ჩვენი

გუნდის

როგორც

სახელმწიფო, ასევე ურბანული განვითარების პლატფორმა, პირველ რიგში ორიენტირებულია
ძლიერ ოჯახზე, რომელსაც შემოსავლის დონე საშუალებას აძლევს არა მარტო დაიკმაყოფილოს
პირველადი მოთხოვნები, არამედ გახდეს რეფორმების დამკვეთი ჯანდაცვის, განათლების,
კულტურის, ეკოლოგიისა და სხვა სფეროებში.
ეკონომისტთა ნაწილი, არცთუ უსაფუძვლოდ თვლის, რომ ეკონომიკის სტიმულირების
მთავარი ბერკეტები ცენტრალური ხელისუფლების ხელშია და არა ქალაქის მთავრობის. თუმცა,
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, ასევე მართებულია იმის მტკიცებაც, რომ
თვითმმართველობას აქვს შესაძლებლობა, როგორც არსებითად განსაზღვროს ჯანსაღი და
ხელშემწყობი გარემოს ფორმირება, ასევე, მნიშვნელოვანწილად შეზღუდოს ბიზნეს ინიციატივა.
ადგილობრივი
სტიმულირების

თვითმმართველობის
ინსტრუმენტების

განკარგულებაში
ხასიათიდან

არსებული

გამომდინარე,

ეკონომიკური

ეკონომიკური

და

ინფრასტრუქტურული ინიციატივები ჩვენი პროგრამის ერთიან ნაწილს წარმოადგენს.

არსებული პრობლემები
2013 წლის თემატური კვლევების მონაცემებით, მსოფლიო მშპ-ს დაახლოებით 80% ქალაქებში
იწარმოება. საქსტატის მასალებით, დედაქალაქში ქვეყნის დამატებითი ღირებულების 50%
იწარმოება. თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ ფაქტს, რომ თბილისში უმუშევრობის დონე ქვეყნის
მასშტაბით ყველაზე მაღალია (29.1%),

ნათელი ხდება თუ რა მოცულობის აუთვისებელ

რესურსზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემები გარკვეულად

42

კორექტირდება დასაქმების ეფექტური მაჩვენებლით, მაგრამ პრობლემის სიმწვავე მაინც სახეზეა
და ყოველი ჩვენგანის სატკივარს წარმოადგენს.
პარადოქსული ფაქტია, რომ იმავდროულად, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ფიქსირდება
როგორც კვალიფიცირებული მუშახელის, ასევე სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტების მწვავე
ნაკლებობა და ქართულ ბაზარზე მომუშავე კომპანიები იძულებულნი არიან ეს დეფიციტი
საზღვარგარეთიდან მოწვეული სპეციალისტებით შეავსონ. განსაკუთრებით საგანგაშოა სიტუაცია
მენეჯერების მომზადების კუთხით. ეს საკითხი უკვე რამდენი წელია ნეგატიურად აისახება
საქართველოს მაჩვენებელზე ისეთ ავტორიტეტულ რეიტინგში, როგორიცაა გლობალური
კონკურემტუნარიანობის ინდექსი (Global Competitiveness Index).
ყურადღებას საჭიროებს ვითარება ტურიზმისა და რეკრეაციის სექტორშიც. წლების მანძილზე
წინა ხელისუფლება ამ სექტორს ლამის ეკონომიკურ პანაცეად განიხილავდა და აცხადებდა, რომ
დასაქმების აქცენტი მიმტანებსა და სასტუმროს მომსახურე პერსონალზე უნდა გაკეთებულიყო.
გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ნამყოფი ტურისტები, მისი ბუნებისა და ისტორიით
აღფრთოვანების ფონზე, ძალიან ხშირად გამოხატავენ უკმაყოფილებას პერსონალის დაბალი
კვალიფიკაციის გამო, რაც ნამდვილად ხელს უშლის ტურისტულ მიმზიდველობას.
ბუნებრივია, მასტიმულირებელი ეკონომიკური გარემოს ფორმირების მხოლოდ ადამიანური
კაპიტალი არასაკმარისია. აუცილებელია ე.წ. „hard“ და „soft“ ინფრასტუქტურის
უზრუნველყოფაც. დღეისათვის დედაქალაქი სრულიად მოუმზადებელია ახალი, ინოვაციური
ბიზნესების ფორმირებისათვის და რაც მთავარია, აბსოლუტურად არაა მზად თავად მდგრადი
ურბანული განვითარების პოლიტიკის განსახორციელებლად.
ასევე, ოპტიმალურად არ არის გამოყენებული რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე
არსებული პოტენციალი როგორც ბიზნესის, ასევე ტურისტული კუთხით. მაგალითად, ის ფაქტი,
რომ რიგი მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების ამიერკავკასიის ოფისები ჩვენს მეზობლებთანაა
განთავსებული და არა თბილისში, მხოლოდ ქალაქის მოქმედი მთავრობის სულ მცირე
უმოქმედობას შეიძლება დავაბრალოთ.
საერთო ჯამში, დღეისათვის ფაქტობრივად იგნორირებულია თბილისის გლობალური
კონკურენტუნარიანობის

სტატუსის

ადექვატური

ანალიზისა

და

თანმდევი

პოლიტიკის

რევიზიის პროცესი. მის გარეშე კი შეუძლებელია განვითარების სწორი პოზიციონირება.
კერძოდ, როგორც საცხოვრებელი, ასევე ინდუსტრიული, ტექნოლოგიური და ბიზნეს
ზონების ფორმირება, ბოლო 20 წლის მანძილზე, ხდება მხოლოდ სტიქიურ რეჟიმში. მეწარმეთა
უმრავლესობისათვის

ბაზირების

ადგილის

არჩევა

მეტწილად

გარემოებებით

არის

განპირობებული და არა კონკრეტულ ზონაზე ორიენტირებით. ცხადია, რომ ასეთი ვითარება
არსებითად ართულებს ეფექტიანი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფორმირებას და ასევე, არანაირად
არ უწყობს ხელს სექტორული კლასტერების წარმოქმნას.
კამპანიური აკრძალვებისა და შემდგომი შეღავათების პირობებში არაჯანსაღად ჩამოყალიბდა
გარე ვაჭრობის სახეც. ევროპულმა ტურისტულმა ცენტრებმა დიდი ხნის წინ დაინახეს ამ სფეროს
მნიშვნელობა და შესაბამისი ზომების მიიღეს. თავის მხრივ, თბილისი, ამ კუთხით საკმაოდ
მოუმზადებელია როგორც ტიპიური ტურისტის, ასევე თბილისის მაცხოვრებლის პოზიციიდან.

პრობლემის გადაჭრის გზები
ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული ინიციატივების ძირეული ინტეგრაციის გარეშე
შეუძლებელა ქალაქის განვითარებისათვის საჭირო რესურსების შექმნა. წინა ხელისუფლების
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კვაზილიბერტარიანულმა პოლიტიკამ არსებითად გამოფიტა დანაზოგების დონე, ამიტომ, ჩვენი
მთავარი ამოცანაა წმინდა განკარგვადი შემოსავლის მოცულობის ზრდა. ქვეყანაში, სადაც
საბაზისო მოხმარების უდიდესი ნაწილი იმპორტის ხარჯზე კმაყოფილდება, ეს სახსრები
არასაიმპორტო ბიზნესის (ანუ მცირე და საშუალო ბიზნესების უმეტესობის) სტიმულირების
მთავარ წყაროს წარმოადგენს.
ჩვენ გვაქვს პრივილეგია ვცხოვრობდეთ უმდიდრესი ისტორიული და კულტურული
ღირებულების მქონე ქალაქში. რამდენადაც დიდია რეგიონული და გეოპოლიტიკური რეალობის
ტვირთი, იმდენად დიდია თანმდევი შესაძლებლობებიც. შესაბამისად, თბილისის გლობალური
პოზიციონირებისა

და

ადექვატური

კონკურენტურანიანობის

მისაღწევად,

ჩვენს

მიერ

უზრუნველყოფილი იქნება:


რეგიონიული ბიზნეს-ცენტრის ფუნქციის აქტუალიზება თანმდევი ინფრა-სტრუქტურის
განვითარებით;



ინსიტუციონალური

საინვესტიციო

აქტივობის

ხელშეწყობა

გამჭვირვალობისა

და

თანაბარი ხელმისაწვდომობის პრინციპების დანერგვით, ანგარიშგების მოწინავე და
საყოველთაოდ აპრობირებული სტანდარტების გამოყენებით;


ტურისტული

მიმზიდველობის

კეთილმოწყობით, არამედ
განვითარების ფარგლებში;


ზრდა

მთელ

არა

მარტო

თბილისის

საქართველოსთან

რამდენიმე

ჰარმონიზებული

ქუჩის
საერთო

ინოვაციური ტრანსნაციონალური ბიზნესის მოზიდვა მიმზიდველი საოპერაციო გარემოსა
და საჭირო ინფრასტრუქტურის შეთავაზებით;



უმდიდრესი კულტურული ასპექტების გამოყენება ქალაქის საერთაშორისო ცნობადობისა
და რეპუტაციის ამაღლების მიზნით;



აკადემიური ფუნქციის გაფართოება საგანმანათლებო და სამეცნიერო ცენტრების აქტიური
მხარდაჭერით;

ბუნებრივია, ყველა ამ მიმართულების ერთობლივად იმპლემეტაცია შეუძლებელი იქნება
მოკლე დროში. რიგ შემთხვევებში, პრინციპული მნიშვნელობა აქვს სათანადო პროფესიული
კვალიფიკაციის

მქონდე

ითვალისწინებს

როგორც

საკადრო
არსებულ

რესურსის

ფორმირებას.

გამოწვევებს,

ასევე

ჩვენი

მათთან

პროგრამა

სრულად

გამკლავების

ყველაზე

ოპტიმალურ და ქმედით ღონისძიებებს. ამასთან, ჩვენი სამოქმედო პროგრამა იმთავითვე
ორიენტირებულია თვითმმართველობის საქმიანობის შეფასების გაზომვად, ინდიკატორულ
მოდელზე, რაც საშუალებას გვაძლევს ყველა ინიციატივის შედეგიანობა შევაფასოთ კონკრეტული
მაჩვენებლით.
მაგალითისათვის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ეფექტიანი დაგეგმვა, გზის საფარის
მოწესრიგება, მნიშვნელოვნად ამცირებს ტრანსპორტის ექსპლუატაციის, მათ შორის საწვავის
ხარჯებს. მგზავრობის დროის შემცირება, ეკონომიკური ლოგიკის პოზიციიდან, ასევე განიხილება
ანაზღაურებადი სამუშაო დროის, და შესაბამისად შემოსავლების ზრდის წინაპირობად.
ენერგეტიკა, წყალმომარაგება, მუნიციპალური სერვისები - ყველაფერი ამა თუ იმ ფორმით
ახდენს გავლენას წმინდა განკარგვადი (დისკრეციული) შემოსავალის ზრდის ან შემცირების
ტენდენციებზე.
ცხადია, სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ყურადღება პირველ რიგში თავად შემოსავლების
წყაროების

ფორმირებას

კონკურენტუნარიანობასთან,

ეხება.

განვითარების

სტაბილური

და

მდგრადობა

ღირსეული

პირდაპირ

დასაქმება

კავშირშია

წარმოუდგენელია
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თავისუფალ

ბაზარზე

მოთხოვნადი

პროფესიებზე

ორიენტაციის

გარეშე.

ერთი

მხრივ,

ახალგაზრდა, რომელმაც ახლახანს დაამთავრა სკოლა. დგას მომავალი პროფესიის ძალიან
რთული არჩევანის წინაშე. დასაქმების მსოფლიო ტენდენციების ცოდნა მას საშუალებას მისცემს
ინფორმირებული და არა ემოციური არჩევანი გააკეთოს. მეორე მხრივ, დედაქალაქში ცხოვრობს
ძალიან ბევრი ადამიანი ნაკლებად მოთხოვნადი პროფესიით, მაგრამ საფუძვლიანი განათლებით
და ფართო აზროვნებით. დანაშაულის ტოლფასია ასეთი ადამიანების პოტენციალის იგნორირება
და მათი ჩაურთველობა ეკონომიკურ პროცესებში.
გრძელვადიანი
ინიციატივის

და

კონკურენტუნარიანი

სტიმულირების,

ინოვაციური

პროფორიენტაციის
პროექტების

ხელშეწყობის,

იმპლემენტაციაში

ბიზნეს
აქტიური

ხელშეწყობის ჩვენი კონცეფცია პირდაპირ უკავშირდება ფორმირებისა და განვითარების
ადრეულ სტადიაზე ხელშეწყობის თანამედროვე ინსტიტუტებს. მაგალითად, ტრადიციულისგან
განსხვავებით,

ახალი

ბიზნესინკუბატორები

უზრუნველყოფენ

ახალგაზრდების

ადრეულ

ჩართულობას მოწინავე ტექნოლოგიების ათვისების პროცესში, სთავაზობენ კონსულტაციას
სამუშაო ბაზრის ტენდენციებთან დაკავშირებით, ჩართულნი არიან გადამზადებისა და
განგრძობითი განათლებასის საკითხებში. რა თქმა უნდა, ხდება ტიპიური ფუნქციების
შეთავაზებაც:


ბიზნესში დასაქმებულებისათვის ცოდნის გადაცემა თანამედროვე პირობებში საქმიანობის
განსახორციელებლად;



კონსულტირება

საგადასახადო,

ფინანსური

და

სამართლებრივი

საკითხების

მოსაწესრიგებლად;


დახმარება ბიზნეს-გეგმების შედგენასა და საქმიანობისათვის საჭირო რესურსების
მოსაზიდად;



საქმიანობისათვის

საჭირო

ბიზნეს-იდეების

მიწოდება

და

სიახლის

კომერციალიზაციისათვის გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება;


დახმარების გაწევა თანამედროვე ტექნოლოგიების დასანერგად და სხვადასხვა სახის
უზრუნველყოფელი სამუშაოების შესრულება;



მიმდინარე საქმიანობის კონსულტირება თანამშრომლების შერჩევისა და სამუშაო
გარემოსთან მათი ადაპტირების მიზნით;



ინკუბაციის პროცესში ჩართული ორგანიზაციებისათვის ბიზნესის წარმოებისათვის
სათანადო პირობების შეთავაზება - სამუშაო ფართი, საოფისე ტექნიკა, საინფორმაციო
ტექნოლოგია (ვებ-გვერდი, ელექტრონული მისამართი, საინფორმაციო ბიულეტენები და
ა.შ.);

ამ მოდელის ფარგლებში, განსაკუთრებული მნიშვნელობის პროექტების განხორციელებაში
ქალაქის მთავრობასთან ერთად,მსოფლიოში აპრობირებული საჯარო-კერძო პარტნიორობის
(PPP) სქემების მეშვეობით მოახდინოს კერძო სტრუქტურების ჩართვა და პროექტების
ერთობლივი თანადაფინანსება. თვითმმართველობის მხრიდან ჩართულობის ასეთი მაღალი
ხარისხი, მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდადაც.
მიგვაჩნია, რომ ღირსეული და გრძელვადიანი დასაქმების გარანტი მხოლოდ სტაბილური
ეკონომიკური განვითარებაა, ხოლო ჩვენი პროგრამა სრულად არის ფოკუსირებული ამ პროცესის
უზრუნველყოფაზე, როგორც სტრატეგიულ, ასევე იმპლემენტაციის საკითხებში.
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2.2. ურბანული დაგეგმარების (გენგეგმის) სრულყოფის საკითხები

ურბანულ-სივრცითი საკითხების სრულყოფით, გაჩნდება დედაქალაქის
გეგმაზომიერი
განვითარების საშუალება, როგორც განაშენიანების რეგულირებისა და არქიტექტურულსამშენებლო, ასევე მწვანე საზოგადოებრივი სივრცეებისა და სხვა სფეროების მდგრადი
განვითარების მიმართულებით.
არსებული პრობლემები
სწორი

ურბანული

დაგეგმარება

უაღრესად

მნიშვნელოვანია

ქალაქის

ეკონომიკური

განვითარების წარმატებისათვის. დღეს ქ. თბილისში არასწორი ურბანული პოლიტიკის გამო,
თითქმის სრულად იგნორირებულია გენერალური გეგმით გათვალისწინებული, საქალაქო
განვითარებისთვის აუცილებელი ფუნდამენტური პრინციპები. არ ხდება გენერალური გეგმის
შემდგომი განვითარებისთვის აუცილებელი, ცალკეული შრეების სახით მოქმედი თემატური
რუკების შემდგომი დამუშავება და სრულყოფა, რაც მრავალ გეგმარებით პრობლემას ქმნის
დედაქალაქში. მათ შორის აღსანიშნავია:


მწვანე საზოგადოებრივი სივრცეების სიმცირე და დაუცველობა, რაც მნიშნელოვან
ეკოლოგიურ პრობლემებს წარმოშობს;



ქალაქის

ურბანული

ისტორიულ-კულტურული

მემკვიდრეობის

დაცვისა

და

განვითარების ეფექტიანი მექანიზმების არარსებობა, რის გამოც ქალაქის ისტორიული
უბნები დანგრევის პირასაა და არ ვითარდება;


საზოგადოებრივი გზების მიღმა ორგანიზებული პარკინგის სისტემების არარსებობა,
შესაბამისად საფეხმავლო გზების/ტროტუარების ავტოსადგომებად გამოყენება;



საცხოვრებელ

და

საზოგადოებრივ–საქმიან

ზონებში

განაშენიანების

სიმჭიდროვის

კონტროლის რეალური მექანიზმების არარსებობა, რაც ხშირ შემთხვევაში გამოუსწორებელ
შეცდომებს იწვევს (მოჭარბებული ტრანსპორტი და საცობები, ეკოლოგიური
მდგომარეობის გაუარესება, კომუნიკაციების გადატვირთვა და სხვა);


სხვადასხვა სახის კომუნიკაციებს შორის კავშირის არარსებობა (მაგ. გზები და მიწისქვეშა
კომუნიკაციები), რაც აფერხებს განვითარებას და იწვევს რესურსების არაეფექტიან
ხარჯვას;



მიწის ნაკვეთების არაორგანიზებული დაყოფა/გაერთიანება, რის შედეგადაც
სამშენებლო

პოტენციალის

მრავალჯერადად

გამოყენება

და

მათი

განაშენიანების

მარეგულირებელი კოეფიციენტების უგულებელყოფა;


დიდი ზომის საწარმოო და სასაწყობო ტერიტორიების განვითარების ხედვის არარსებობა
და სხვა.
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პრობლემის გადაჭრის გზები
დედაქალაქის ხელისუფლებაში ჩვენი გუნდის მოსვლისთანავე, რეალურ ძალას შეიძენს
დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების მოქმედი გენერალური გეგმის ფუნდამენტური
ქალაქგეგმარებითი პრინციპები, რათა ის სიცოცხლისუნარიანი და თანამედროვე მიდგომების
შესაბამისი გახდეს.
ჩვენს მიერ შემუშავებული გენერალური გეგმის პროექტი, მასთან დაკავშირებული
სამართლებრივი დოკუმენტებით, შემდეგ ძირითად პრინციპებზე და რეგულაციებზე იქნება
დაფუძნებული:
 გენერალური გეგმა, როგორც სივრცითი დოკუმენტი, აეგება შრეებად და საკვანძო
მიმართულებებად
(რეკრეაციული,
საცხოვრებელი
და
სამრეწველო
ზონები,
სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურა, კომუნიკაციები და სხვა);
 დადგინდება მწვანე საზოგადოებრივი სივრცეები საზღვრები და მათი დაცვის
რეჟიმები.გამოიყოფა რეკრეაციული ზონები
და უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე
საფარის ხელშეუხებლობა. არსებული მწვანე საზოგადოებრივი სივრცეების ნაკლებობას
გარკვეულწილად დააკომპენსირებს მიწის ნაკვეთის გამწვანების ვალდებულება, როგორც
მშენებლობის
ნებართვის
გაცემისას
ერთ–ერთი
სანებართვო
პირობა.
მშენებელს/დეველოპერს ექნება ვალდებულება, ყოველი განაშენიანების კვადრატულ
მეტრზე შექმნას შესაბამისი გამწვანების ზონა;
 განხორციელდება თბილისის ურბანული ისტორიულ-კულტურული ნაწილის, რასაც
ისტორიულ-კულტურული ფასეულობის გარდა გააჩნია ქალაქის ეკონომიკური
განვითარებისა და მოსახლეობის დასაქმების დიდი პოტენციალი, განსაკუთრებით
ტურიზმის მხრივ, ქალაქის დაცვისა და განვითარების თვალსაზრისით გამოყენება.
აღნიშნული მიდგომა გათვალისწინებული იქნება ქალაქის განაშენიანების გენერალურ
გეგმაშიც.

47



თბილისის ურბანულ ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული
საკითხების განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან

გამომდინარე, ჩამოყალიბდება მისი

დაცვისა და განვითარების ეფექტიანი მექანიმზები, სადაც უზრუნველყოფილი ინება
ყველა დაინტერესებული მხარის მაქსიმალური ჩართულობა.

შემუშავდება მოკლე,

საშუალო და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმები;



მოკლევადიანი

მიზნების

შესაბამისად

(რომლის

განხორციელება

დაიწყება

დაუყონებლივ) - ურბანული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ზონებში
მოხდება იმ არეალების გამოყოფა, სადაც განაშენიანების დარეგულირება (ისეთი
შენობებისათვის, რომლებიც არ წარმოადგენენ ძეგლებს) შესაძლებელია მათი
სამშენებლო

განვითარებისათვის

გეგმარებითი

პარამეტრების/გაბარიტების

განსაზღვრით. დანარჩენ არეალებზე მოხდება განაშენიანების შეზღუდვა, უხეში
ჩარევების აკრძალვით და პრობლემური შენობების დაკონსერვებით, მათდამი
მკაფიო დამოკიდებულების ჩამოყალიბებამდე.




საშუალოვადიანი მიზნების შესაბამისად (რომლის განხორციელება დაიწყება
დაუყონებლივ) - მოხდება არსებული, მათ შორის ავარიული შენობების
მდგომარეობის შეფასება; საზოგადოებრივი განწყობის ფორმირებისათვის მოხდება
თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების მეშვეობით სხვადასხვა საუკუნის
თბილისის ვირტუალური მოდელების შექმნა და გავრცელება; მოხდება
ისტორიულ
ზონაში
ახლადასაშენებელი
შენობების არქიტექტურისადმი
დამოკიდებულების მკაფიოდ ჩამოყალიბება, სათანადო დაგეგმარება, ასევე ყველა
იმ საკითხების მოგვარება, რომლებიც საჭიროა გრძელვადიანი გეგმის
შემუშავებისათვის და მისი შემუშავება.
გრძელვადიანი მიზნების შესაბამისად - შემუშავდება ურბანული ისტორიულკულტურული მემკვიდრეობის გრძელვადიანი გეგმა, რომელიც საერთაშორისო
პრაქტიკაზე დაყრდნობით მოგვცემს მემკვიდრეობის შენარჩუნების და მისი
განვითარების შესაძლებლობას.



თბილისის განაშენიანების რეგულირების წესებში აისახება, ახალი მშენებლობის
შემთხვევაში იმავე მიწის ნაკვეთზე შესაბამისი რაოდენობის ავტოსადგომების მოწყობის
ვალდებულება. მაგალითისთვის ( ზონირების საერთაშორისო კოდექსის მიერ
შემოთავაზებული მოდელი) საცხოვრებლის შემთხვევაში 1 ავტოსადგომი ყოველ
საცხოვრებელ ერთეულზე, ოფისის შემთხვევაში 1 ავტოსადგომი საერთო ფართობის
ყოველ 30 მ2 -ზე, სამედიცინო დაწესებულების შემთხვევაში 1 ავტოსადგომი საერთო
ფართობის ყოველ 20 მ2 -ზე და ა.შ.;ყოველგვარ რეგულაციას მოკლებული საბინაო
მშენებლობის ნაცვლად გატარდება ქალაქის სტრატეგიული განვითარების შესატყვისი
დაბალანსებული საბინაო პოლიტიკის ;



შეიცვლება სპეციალური ზონალური შეთანხმების საფუძველზე განაშენიანების
კოეფიციენტების მუნიციპალიტეტისგან ყიდვის მეთოდი. განსაზღვრულ შემთხვევებში
განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის ყიდვა/გაყიდვა მოხდება ჩამოყალიბებული
კვარტლის
ფარგლებში
მეზობლებს
შორის
სამშენებლო
პოტენციალის
ურთიერთგადანაწილების საფუძველზე, კვარტლის საერთო სიმჭიდროვის შეუცვლელად;



მაქსიმალურად კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შესაქმნელად, საცხოვრებელი
ზონებისათვის
განისაზღვრება
მნიშვნელოვნად
დაბალი
სიმჭიდროვეები.
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საზოგადოებრივ–საქმიანი ზონების მაღალი სიმჭიდროვე არ იქნება მაქსიმალურად
საცხოვრებლად ათვისებული;


მიწის ნაკვეთის დაყოფისას შესაძლებელი იქნება სამშენებლოდ მხოლოდ იმ მიწის
ნაკვეთის განვითარება, რომლის დადგენილი სამშენებლო პოტენციალი (პარამეტრები) არ
არის ათვისებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ახლად წარმოქმნილი მიწის ნაკვეთის
სამშენებლოდ განვითარება დაუშვებელი იქნება. გარდა ამისა, თბილისის განაშენიანების
რეგულირების წესებით გაუქმებდება 100 მ2–მდე მიწის ნაკვეთების 100%–ით მოშენების
დაშვება, რაც დიდი ზომის მიწის ნაკვეთების დაქუცმაცების და სრულად განაშენიანების
მაპროვოცირებელია და დულისხმობს მაქინაციების გზით განაშენიანების კოეფიციენტის
უგულებელყოფას;



სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მუნიციპალური ტრანსპორტის
მარშრუტების

ჩამოყალიბება

განხორციელდება

საერთაშორისოდ

აპრობირებული

პრაქტიკის შესაბამისა მგზავრთა ნაკადების შესწავლის შედეგების საფუძველზე.












დადგინდება სხვადასხვა სახის კომუნიკაციის მიზეზ-შედეგობრივი და ფუნქციური
კავშირები, ასევე მათი განვითარების ძირითადი მიმართულებები;
მცირე და საშუალო წარმოებების განსავითარებლად, ქალაქის დაგეგმარების
დოკუმენტებში ასახული იქნება ინდუსტრიული და ტექნოლოგიური პარკების
სამომავლო განვითარების შესაძლებლობა;
მდინარე მტკვრის გასწვრივ, საქალაქო ერთიანი რეკრეაციული სისტემის ფარგლებში,
მოხდება საერთო საქალაქო რეკრეაციული ღერძის განვითარება;
მოხდება საქალაქო ერთიანი რეკრეაციული სისტემის ჩამოყალიბების პროცესში ხევებისა
და მცირე მდინარეების მნიშვნელოვანი ქალაქმაფორმირებელი ფუნქციის აღიარება;
თბილისის ზღვის ირგვლივ განვითარდება კომპლექსური რეკრეაციული სივრცე, მათ
შორის თანამედროვე, რეგიონანური მნიშვნელობის ზოოლოგიური პარკის შექმნით;
ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში შეიზღუდება მიწისქვეშა ავტოსადგომები
და
ალტერნატივის სახით განვითარება მიწისქვეშა ავტოსადგომები ქალაქის ცენტრალურ
ნაწილის გარე პერიმეტრზე; ასევე ხელი შეეწყობა ქალაქის საცხოვრებელ რაიონებში
მიწისქვეშა
და
მიწისზედა
ავტომანქანების
მრავალსართულიანი
სადგომების
განვითარებას;
მოხდება შემოერთებული დასახლებების ქალაქის დანარჩენ ნაწილთან სრულფასოვანი
ინტეგრაცია.

აღნიშნული გეგმების განხორციელება შემდეგი მეთოდოლოგიური პრინციპებით
მოხდება:ქვეყნისასადრი

პრინცით,

რომ

სრულფასოვანი ინტეგრაცია.ვანელოდასადრი

ლაქის

დანარჩენ

ნაწილთან

პრინცით, რომ ლაქის დანარჩენ

ნაწილთან სრულფასოვანი ინტეგრაცია.ტსნ- “ნელოდასადრი პრინცით, რომ ლაქის
დანარჩენ

ნაწილთან

სრულფასოვანი

ინტეგრაცია.ძონელოდასადრი

პრნსაკუთრებული აქცენტებით გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისათვის);


მართვისლიადრი პრნსაკუთრებული აქცენტებით გარდამავალი ეკონომიკის მქონე
ქვეყნებისათვისი

სადგომების

განვითარებდა

ტექნოლ

გენერალურილგეგმისილიადრი პრნსაკუთრ მსხვილილიადრი პრნსაკუთრებული
აქცენტებით

გარდამავალი

ეკონომიგავაძლიერებთი

პრნსაკუთრებული

აქცენტებით გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისათვისი სადგომების

49

განვითარებდა

ტექნოლოგიური

პარკქალაქგეგმარებითირნსაკუთრებული

აქცენტებით გარდამავალი ეკონომიკის მქონ ასახვის პროცესი;


თბილისისმარებითირნსაკუთრებული აქცენტებით გარდამავალი ეკონომიკის მქონ
ასახვის

პროცესი;

ადგომების

განვითარებდა

ტექნოლოგიური

სამომავლო

პარკების

განვითარების

შესაძლებვუზრუნველვყოფთიადგილობრივთფთითირნსაკუთრებული აესიონალ
ექსპერტთა ცოდნისა საილობრივთფთიის საილობრივთფ;


მსხვილირივთფთითირნსაკუთრებული აესიონალ ექსპერტთა ცოდნეკონომიკის
მქონ ასახვის პროცესი;

ადგომების განვითარებდა ტექნოლოგიური პარკების

სამომავლო განვითარების შესაძლებლ;

2.3. ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია მდგრადი განვითარების კონტექსტში
ქალაქის

ინფრასტრუქტურის

მოდერნიზაცია

ხელს

შეუწყობს

ქალაქის

ჰარმონიულ

განვითარებას, არსებითად შეამცირებს საექსპლუატაციო ხარჯებს და უზრუნველყოფს როგორც
მაცხოვრებლების, ასევე ბიზნესის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას.

არსებული პრობლემები
თბილისში წლების მანძილზე არ ჩატარებულა გზების და მათზე განლაგებული
ხელოვნური ნაგებობების (ხიდები, ესტაკადები, გზაგამტარები, საყრდენი კედლები და სხვა)
სრულყოფილი ინვენტარიზაცია, დიაგნოსტიკა და მათი ფაქტიური ტექნიკური მდგომარეობის
დადგენა.

თბილისის

ქუჩების

ტრანსპორტირებისა

და

პარამეტრების

თავისებურებებს

თვალსაზრისით გამოირჩევა რთული რელიეფით, გრძივი მთავარი ქუჩების ხშირი გადაკვეთებით
და გზაჯვარედინებით, შუქნიშნების მოწყობის არაორგანიზებულობით, გზებზე მოსახვევების
დიდი რაოდენობით, ქუჩების სიგანის შევიწროვების ხშირი პრეცენდენტებით, რასაც ემატება
გზებზე ტრანსპორტის მოძრაობის და ფეხმავალთა გადაადგილების არაორგანიზებულობა.
წყალმომარაგებისა და წყალარინებას სერვისს 2008 წლიდან შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ
ფაუერი“ (GWP) ახორციელებს. კომპანია დედაქალაქის მასშტაბით 400 000-მდე აბონენტს
ემსახურება.

დღესდღეობით

წყალმომარაგებისა

და

წყალარინების

სერვისის

მიწოდების

თვალსაზრისით რამდენიმე სერიოზული პრობლემა იკვეთება. მათ შორის:



დღესდღეობით კომპანია ვერ უზრუნველყოფს წყალმომარაგების სერვისის უწყვეტ
რეჟიმში განხორციელებას. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა შემოერთებულ
დასახლებებში, სადაც წყლის მიწოდება დღის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე
საათით

ხდება.

განპირობებული

აღნიშნული
მათ

ინფრასტრუქტურის

მდგომარეობა

შორის:

არარსებობა,

რამდენიმე

შემოერთებულ
ქალაქში

ფაქტორით

ტერიტორიებში

არსებული

არის

შესაბამისი

მოძველებული

და

ამორტიზებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხშირად გამოდის მწყობრიდან.
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აღსანიშნავია, რომ სერვისის მიმწოდებელ კომპანიას (GWP) ხელშეკრულებით
გააჩნია ვალდებულება ეტაპობრივად შეცვალოს და განაახლოს ინფრასტრუქტურა,
რათა ქალაქში უწყვეტი 24-საათიანი წყალმომარაგება შეიქმნას.


ქალაქის

მოსახლეობა

ხშირად

გამოხატავს

უკმაყოფილებას

სერვისის

მიმწოდებელი კომპანიის (GWP) მიმართ ავარიების შემთხვევაში დროული
რეაგირების არ ქონის გამო, რაც განსაკუთრებით მიმდინარე წლის ზამთრის
პერიოდში დაფიქსირდა.


სერვისის

მიმწოდებელმა

ხელშეკრულების

კომპანიამ

ფარგლებში

იკისრა

(GWP)

2008

წლის

ვალდებულება

14

მაისს

აღმოეფხვრა

ქ.

დადებული
თბილისის

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდ. მტკვარში კანალიზაციის ჩადინების პრობლემა.
ამჟამად საკანალიზაციო ქსელის დიდი ნაწილი გადართულია სანიაღვრე ქსელზე და
შესაბამისად იღვრება მდინარე მტკვარში. აქ ჩაერდინება წყლები ისეთი ხევებიდან
როგორიცაა, ლილოს, ორხევის, აეროპორტის, ლოჭინის ხევის, მდინარე დიღმურასა და
შეიძლება ითქვას მთლიანად ფონიჭალის დასახლებიდან და კრწანისის ხევის მიმდებარე
ტერიტორიიდან, რაც უდიდეს ეკოლოგიურ ზიანს აყენებს მდინარეს. მტკვარში პირდაპირ
ჩამდინარე საერთო მასის მოცულობა წამში 9-9,5 მ3 -ს აღწევს.


დღესდღეობით

წყალმომარაგებისა

და

წყალსარინ

სისტემებზე

ახალი

მიერთება

უკავშირდება ისეთ პრობლემებს როგორიცაა მიერთების ნებართვისა და პროექტირების


მაღალი ტარიფი, დროში გაწელილი ბიუროკრატიული პროცედურები, და ასე შემდე;
დღეს დედაქალაქში მოქმედი ტარიფი სერვისის მიწოდებასთან დაკავშირებით მოიცავს,
როგორც უშუალოდ წყლის მიწოდების ასევე წყალარინების სერვისის საფასურსაც, თუმცა
როგორც აღვნიშნეთ ამ მომენტისთვის წყალსარინი სისტემის ძირითადი ნაწილი
პირდაპირ მდ. მტკვარზეა მიერთებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობა ფულს იხდის
მდ. მტკვრის დაბინძურებისთვის.

არანაკლებ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ქალაქის გარე განათების საკითხი
დედაქალაქის სხვადასხვა უბნებში. უამრავი შიდასაუბნო და მეორეხარისხოვანი ქუჩა კვლავ
გაუნათებელია, რომელიც მთელ რიგ პრობლემებს უქმნის მოქალაქეთა კომფორტულ
გადაადგილებას ღამის საათებში.
თბილისის გარე განათების ქსელში ჯერ კიდევ დიდი წილი უჭირავს დაბალ ენერგო ეფექტიან
ძველ ტექნოლოგიებს. ახლო მომავალში გარე განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგია
საკმაოდ დიდ სიდიდეს მიაღწევს. გარე განათებისთვის გამოყენებული ნათურები ძველ
ტექნოლოგიებს მიეკუთვნება და ჩამორჩენილ ქვეყნებში ახლაც ვრცელდება. აღნიშნული
ნათურებს, მათი ანთებისთვის საჭირო მოწყობილობებთან ერთად, ენერგო დაზოგვის ხარისხი
დაბალი აქვთ. გარდა ამისა, ასეთ ნათურებს აქვთ მუშაობის დაბალი რესურსი (2-3 ათასი საათი)
და არასაიმედოდ მუშაობენ დაბალ ტემპერატურაზე, ისევე როგორც ძაბვის შემცირების დროს.

პრობლემის გადაჭირს გზები
თბილისში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სრულყოფისა და მოდერნიზაციისათვის ჩვენ
მიერ გახორციელდება:
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არსებული სატრანსპორტო ნაკადების შესწავლა (ყველა სახის ტრანსპორტი) მსოფლიოს
განვითარებულ ქვეყნებში (მაგ. საფრანგეთი, გერმანია) აპრობირებული მეთოდოლოგიის
გამოყენებით;



ტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობის, ნაკადების მოძრაობის რეჟიმების და მოძრაობის
უსაფრთხოების მდგომარეობის დადგენას, რაც შემდგომში გათვალისწინებული იქნება
ქ.თბილისის გენერალური გეგმის დამუშავებისას;



გზების და მათზე განლაგებული ხელოვნური ნაგებობების (ხიდები, ესტაკადები,
გზაგამტარები, საყრდენი კედლები და სხვა) ინვენრატიზაცია და დიაგნოსტიკა, მათი
ფაქტიური

ტექნიკური

მდგომარეობის

დადგენის

მიზნით.

თითეული

ინფრასტრუქტურული ობიექტისთვის შედგება პასპორტი და მათი რეაბილიტაციის გეგმა.
დღეისათვის ქალაქში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პირველი რიგის
გადაუდებელ საკითხებად მიგვაჩნია ზოგიერთი გადატვირთული სატრანსპორტო კვანძის
გაუჯობესება. კერძოდ:


პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობის აღდგენა, დამატებით გზის გაფართოება
ოთხზოლიანი მოძრაობის გათვალისწინებით ისე, რომ შეხებაში არ იყოს არსებულ
კულტურულ-არქეოლოგიურ ძეგლთან;



ორი ესტაკადის მოწყობა თამარაშვილისა და უნივერსიტეტის ქუჩების კვეთაზე, რათა
ტრანსპორტის გადაადგილება მოხდეს შუქნიშნის გარეშე;



კვანძის გახსნა ორ დონეზე საბურთალოს ქუჩისა და კარტოზიას ქუჩის გადაკვეთაზე;



გალაქტიონის ხიდთან მტკვრის მარცხენა სანაპიროდან ამოსასვლელის მოწყობა მარჯვენა
სანაპიროზე გადასასვლელად;



თამარ მეფის ხიდთან გზის გაგანიერება გვირაბის მეშვეობით;



ჭავჭავაძის პროსპექტზე არსებულ კვანძზე (კავსაძის ქუჩისა და მზიურიდან ამომავალი
ახლად მოწყობილი ქუჩის კვეთა) მოძრაობის რეჟიმის გაუმჯობესება შუქნიშნების
მოწესრიგების მეშვეობით;



მდ.მტკვრის სანაპიროების ტრანსპორტის ცალმხრივად მოძრაობის ორგანიზებისათვის
დამატებითი სახიდე გადასასვლელების მოწყობა;



ქალაქის



სატრანზიტო მოძრაობის გადართვა ქალაქის შემოვლით გზებზე;
ქალაქის მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის საველოსიპედო

ცენრალური

რეგიონის

განტვირთვის

მიზნით

თბილისში

შემომავალი
ბილიკების

მოწყობა.
ამასთან, ჩვენს მიერ განხორციელდება დედაქალაქში გზის საფარის მიმდინარე, კაპიტალური
შეკეთება და სამშენებლო სამუშაოების. გზების მოვლა-შეკეთება თბილისის რაიონებში ხელს
შეუწყობს მათი ტექიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, შემცირდება საცობების რაოდენობა,
რაც დადებითად აისახება ტრანსპორტით გადაადგილების კომფორტზე.
თბილისის წყალმომარაგების სფეროში არსებული პრობლემების კუთხით, პირველ რიგში
მოხდება სერვისის მიმწოდებელ კომპანიასთან (GWP) დამატებითი შეთანხმების მიღწევა,
რომელსაც საფუძვლად დაედება კომპანიის მიერ დღემდე შეუსრულებელი ვალდებულებების
ანალიზი.

საჭიროების

შემთხვევაში

მოხდება

გარკვეული

ვალდებულებების

გონივრულ

ფარგლებში გადავადება, თუმცა ამავე დროს პერმანენტულად განხორციელდება ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი, კონტროლი და შეფასება. საბოლოო ჯამში
სერვისის მიმწოდებელი კომპანია უზრუნველყოფს მომხმარებლებისათვის წყალმომარაგებისა და
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წყალარინების სერვისის ისეთი პირობებით შეთავაზება, სადაც მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი
ზემოთაღნიშნული პრობლემები. ამისათვის ჩვენს მიერ გატარებულ იქნება შემდეგი სახის
ღონისძიებები:


განხორციელდება ინფრასტრუქტურის განახლება/განვითარება, ახალი სიმძლავრეების
შექმნა, ქალაქის სრული ტერიტორიის (მათ შორის შემოერთებული დასახლებების)
სრული მოცვა სერვისის უწყვეტ რეჟიმში მიწოდებისა და ავარიული შემთხვევების
მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით;



ავარიული შემთხვევების ოპერატიულად აღმოფხვის მიზნით განახლდება და შეივსება
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ადამიანური რესურსები



იმისათვის რომ ახალ აბონენტს შეეძლოს ოპერატიულად და ზედმეტი დანახარჯების
გარეშე მოახდინოს სერვისების მიღება, შემუშავდება ახალი მიერთებების მოქნილი და
ხელმისაწვდომი სქემა .

მნიშვნელოვანია დედაქალაქის ქუჩების გარე განათების სისტემით სრული მოცვა., რისთვისაც
ჩვენს მიერ წარიმართება აქტიური მუშაობა შესაბამისიპროექტების განხორციელების გზით.
საკითხის

მნიშვნელობიდან

გამომდინარე,

ჩვენი

ამოცანაა

თბილისში

დღეისათვის

გავრცელებული
ელექტროგანათების
ძველი
(გასული
საუკუნის
60-იანი
წლების)
ტექნოლოგიებიდან ახალ, ენერგო ეფექტიან ტექნოლოგიებზე სწრაფად გადასვლა . ა რისთვისაც
დედაქალაქის მერია, ჩვენი ხელმძღვანელობით

ხელს შეუწყობს უახლეს ტექნოლოგიებზე

დაფუძნებული განათების ხელსაწყოების (LED) სისტემებისა ადგილობრივი წარმოების შექმნას.
მოზიდული საინვესტიციო რესურსების მეშვეობით მოხდება ამორტიზებული სანათების
გამოცვლა. დაიხვეწება განათების ინფრასტრუქტურის მართვისა და ექსპლუატაციის მენეჯმენტი.
აღსანიშნავია, რომ გარე განათების სისტემის მოდერნიზაციის მიმართულებით მოზიდული
ინვესტიციების მეშვეობით, თბილისის მერია დაზოგავს საბიუჯეტო სახსრებს. , მომდევნო 2
წლის განმავლობაში მოხდება ქალაქის გარე-განათების ქსელის სრული რეაბილიტაციაგანახლება თანამედროვე LED ტექნოლოგიების მქონე განათების ხელსაწყოებით. აღნიშნული
ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად თბილისი მიიღებს მნიშვნელოვან სარგებელს, კერძოდ:


დაიზოგება ელექტროენერგიის დაახლოებით 50%;




50% შემცირდება ქსელის მოვლა-პატრონობაზე გასაწევი ხარჯები;
შემცირდება სანათების რაოდენობა;



გახანგრძლივდება ალუმინისა და LED სისტემების სიცოცხლისუნარიანობა;



მოძველებულ სანათები ჩაანაცვლეება თანამედროვე დიზაინის სანათებით, რომელიც
უფრო შესაფერისი იქნება დედაქალაქის ქუცების იერსახისათვის.

3. ქის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია ხელს შეუწყო
3.1.სოციალური დახმარების ხელშეწყობის პროგრამები
საქართველოში და მათ შორის ქ. თბილისში მოქმედებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მიზნობრივი დახმარების პროგრამა, რომლის ადმინისტრირებასაც ახორციელებს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2014
წლის მარტის მონაცემებით სოციალურ ფულად დახმარებას ღებულობს ქ. თბილისში მცხოვრები
73 ათასი პირი, რომლებსაც 2013 წლის ივლისის თვიდან გაუორმაგდათ ფულადი დახმარების
ოდენობა. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ქ. თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან სოციალურად დაუცველ
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120 000-მდე პირზე გაიცემა დამატებითი ფულადი და არაფულადი გასაცემლები (კომუნალური
შეღავათები, საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათები, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება და ა.შ.).
ჩვენი გუნდი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს თბილისის მოსახლეობის სოციალურ
პრობლემებზე. შესაბამისად ჩვენს მიერ განსაძღვრულია არსებული სოციალური პროგრამების
გაფართოება.

3.1.1. სხვადასხვა კატეგორიის ჯგუფების სოციალური დაცვა

განხორციელდება მაშტაბური სოციალური დახმარების პროგრამები დედაქალაქში მცხოვრები
სოციალურად დაუცველი და (შეზღუდული შესაძლებლივევუის მქონე მოქალაქეებისათვის.
მომდევნო 4 წლის განმავლობაში დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ჯანმრთელობის დაცვისა და
სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებისთვის დაიხარჯება 800 მილიონ ლარზე მეტი.
პრობლემის აღწერა
საქართველოს არსებული სოციალური პრობლემები განსაკუთრებულად მწვავედ ქვეყნის
დედაქალაქის მცხოვრებლებზე აისახება. შესაბამისად, ჩვენი საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილი
ამ პრობლემების მოგვარებისაკენ იქნება მიმართული. დედაქალაქის მცხოვრებთა წინაშე
არსებულ პრობლემებს შორის ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებს ისეთ საკთხებს
როგორიცაა:



პირველი ჯგუფის უსინათლო, 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები და დიდი სამამულო
ომის ვეტერანების, შეჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური
დაცვისა და მათი მხარდაჭერის არასაკმარისი მოცულობა;



სოციალური დაცვის მიმართულებით საბიუჯეტო სახსრების არაეფექტიანი
ხარჯვა, მათ შორის კომუნალურ გადასახადებზე დაწესებული შეღავათების
კუთხით.



შეჭირვებული

ოჯახებიდან

ნიჭიერი

და

წარმატებული

სტუდენტების

მატერიალური დახმარების არასაკმარისი ოდენობა, რაც ცალკეულ შემთხვევებში
იცვევს სასწავლო პროცესის მიტოვებას.


თბილისში მაცხოვრებელი სოციალურად დაუცველი ოჯახების, მათ შორის
სოციალურად დაუცველი პენსიონერების მიმართ დაწესებული შეღავათების
არასაკმარისი

ოდენობა,

კერძოდ,

ტრანსპორტის

სარგებლობისას

მათვის

საშეღავათო სისტემის არ არსებობა;


თბილისში

მაცხოვრებელი

ონკოლოგიური

პაციენტების

დიაგნოსტირების

(სკრინინგის) პროგრამის არასაკმარისი მოცულობა, რადგანაც არსებული პროგრამა
არ ითვალისწინებს ზოგიერთი ონკოლოგიური დაავადების დიაგნოსტირების
დაფინანსებას;


ქ. თბილისში მაცხოვრებელ პენსიონერებს და სხვა სოციალურად დაუცველი
პირების (მაგ. 0-5 წლამდე ბავშვები, შშმპ პირები, სტუდენტები) სამედიცინო
მომსახურების მიღებისას თანადაფინანსების სისტემის მიუხედავად, მათი წილი
საფასურის ფინანსური თვირთის სიმძიმე, რაც ზოგოერთ შემთხვევაში მათთვის
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შეუძლებელს ხდის სამედიცინო მომსახურების მიღებას, (მაგ. გულის შუნტირების
ოპერაციისას 10%-ის თანაგადახდა უწევს პენსიონერს, რაც 1000 ლარს აღემატება
ხშირ შემთხვევაში, ან ), მოქმედი დაზღვევები ლიმიტების ამოწურვის გამო
ზოგიერთ შემთხვევაში აღარ ფარავს ოპერაციულ ან სხვა სახის მკურნალობის
ხარჯებს;


ქ. თბილისში მაცხოვრებელი სხვადასხვა მძიმე დაავადებების (მაგ. ონკო–
ჰემატოლოგიური პაციენტები, ინფექციური დაავადებების მქონე პაციენტები და
ა.შ.)

მქონე

პირთა

დიაგნოსტირების/მკურნალობის

მერიის

მხრიდან

თანადაფინანსების არასაკმარისი მოცულობა.


მიუხედავად იმისა რომ 2013 წლიდან თბილისში მაცხოვრებელი ყველა პირი
უზრუნველყოფილია საყოველთაო ჯანდაცვით ან სხვა სახის სამედიცინო
დაზღვევის პაკეტით და მოქალაქეებს უფულობის გამო აღარ ეშინიათ ექიმთან
ვიზიტი, ზემოთ ნახსენებ მძიმე დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის
პროცესში მნიშვნელოვანია მერიის თანამონაწილეობა.

პრობლემის გადაჭრის გზები
სოციალური დაცვის მიმართულებითმ ჩვენს მიერ განსაზღვრულია კონკრეტული გაბიჯების
გადადგმა, რის სედეგადაც, თბილისშ მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და შეზღყდული
შესაძლებელობების მქონე მოქლაქეების მდფგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუნჯობესდება. ჩვენ
მიერ იგეგმბა კონკრეტული სოციალური პროგრამების განხორციელება, კერძოდ:



გაფართოვდება სოციალური დახმარების პაკეტი და ქ. თბილისში მაცხოვრებელ
სოციალურად დაუცველი პირებსა და ოჯახებს, პირველი ჯგუფის უსინათლოებს, 18
წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, დიდი სამამულო ომის
მონაწილეებს, 100 და მეტი წლის ასაკის მოქალაქეებს, მრავალშვილიანი ოჯახებს და სხვა

გაეზრდებათ ფულად დახმარება. ხოლო ის პირები და ოჯახები რომლებსაც ასეთი
დახმარება ეკუთვნის და დღეისათვის

ვერ სარგებლობენ ასევე დაენიშნებათ

დახმარებები.

თბილისში მაცხოვრებელი სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ყოველ

დაბადებულ ბავშვზე

მიიღებენ 500 ლარიან ვაუჩერს, რომელსაც ოჯახი გამოიყენებს ახალშობილისათვის აუცილებელი
საგნების (კვების დანამატები, პამპერსები სხვა) შესაძენად, ხოლო ტყუპების შემთხვევაში - ეს
ვაუჩერი გაიცემა თითოეულ ბავშვზე ცალკ-ცალკე;


თბილისში მაცხოვრებელი სოციალურად დაუცველი ოჯახები ყოველ დაბადებულ მე-3
ბავშვზე მიიღებენ 800 ლარს, მე-4 ბავშვზე 1000 ლარს და მე-5 და შემდგომ ბავშვზე 1500
ლარს;



გაფართოვდება ქ. თბილისში მაცხოვრებელი სოციალურად დაუცველი ოჯახების
კომუნალური ვაუჩერებით სარგებლობის პროგრამა და წლის განმავლობაში მათ
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შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლეონ 500 ლარიანი შეღავათით (ელექტროენერგია,
ბუნებრივი აირი, წყალი, დასუფთავება.);


დადგინდება შეღავათები თბილისის მაცხოვრებელი სოციალურად დაუცველი
ოჯახებისა

და

სოციალურად

დაუცველი

პენსიონერებისათვის

მეტროპოლიტენბით სარგებლობაზე;


გაფართოვდება ქ. თბილისში მაცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებში
მცხოვრები სტუდენტების დაფინანსება.



თბილისში

მაცხოვრებელ

სოციალურად

დაუცველ

ოჯახებს

წევრის

გარდაცვალების შემთხვევაში დაუფინანსდებათ სარიტუალო მომსახურება. ამავე
დროს, დაფინანსდება საზღვარგარეთიდან გადმოსვენების შემთხვევებიც, თუ ამ
პროცედურის

დაფინანსება არ იქნება გათვალისწინებული ცენტრალური

ბიუჯეტით;


გაუმჯობესდება ქალაქის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის მატერიალურ–
ტექნიკური

ბაზა,

რათა

თბილისის

მაცხოვრებლებმა

დროულად

მიიღონ

ადექვატური პირველადი სამედიცინო დახმარება. მნიშვნელოვანი ყურადღება
დაეთმობა

სასწრაფო-სამედიცინო

სამსახურის

კვალიფიციური

კადრებით

დაკომპლექტებას და მათი შრომითი პირობების გაუმჯობესებას;


თბილისში

მაცხოვრები

დაზღვეული

პენსიონერებისათვის,

შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, სტუდენტებისთვის და სხვა სოციალური
ჯგუფებისათვის,

რომლებსაც

დაუდგებათ

სამედიცინო

მანიპულაციების

ჩატარების აუცილებლობა, განხორციელდება თანადაფინანსების სრული ან
ნაწილობრივი ანაზღაურება (მაგ. თუ 0-5 წლამდე ბავშვს ესაჭიროება გეგმიური
თიაქრის ოპერაცია, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 1000 ლარს, მაშინ პაციენტის
გადასახდელი თანხა გამოდის ღირებულების

20%

ანუ 200 ლარი, რომელსაც

სრულად დაფარავს ქ. თბილისის მერია);


თბილისში
(სკრინინგი)

მაცხოვრებლებისთვის
პროგრამები

ჩამონათვალი,

რომლის

და

გაფართოვდება

განისაზღვრება

დიაგნოსტიკის

ონკო–პრევენციული

ონკოლოგიური

დაავადებების

დაფინანსებას/თანადაფინანასებას

განახორციელებს თბილისის მერია;


ჯანდაცვის სფეროში შემუშავდება სპეციალური პროგრამა, რომელიც ხელს
შეუწყობს

მკურნალობისა

და

დიაგნოსტიკის

თანამედროვე/ინოვაციური

მეთოდების დანერგვას;


თბილისში მაცხოვრებლებისთვის გაფართოვდება ნარკომანიით დაავადებული
ბენეფიციართა ჩანაცვლებითი თერაპიით მკურნალობის კურსის დაფინანსება და
სოციალურად დაუცველი პირებისათვის მერია თანადაფინანსებას გაუწევს C
ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელ წინასწარ კვლევებს;



ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო დახმარების პროგრამის
ფარგლებში ქ. თბილისის

მაცხოვრებლებს დაუფინანსდებათ (სრულად ან
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ნაწილობრივ) იმ დაავადებების დიაგნოსტიკა/მკურნალობის ხარჯები, რომლის
დაფინანსებასაც

არ

ითვალისწინებს

ჯანმრთელობის

დაზღვევის

მოქმედი

სამედიცინო პაკეტები ან მოქმედი პაკეტით ამოეწურათ თანხის ლიმიტი (მაგ.
კარდიოსტიმულატორის ჩადგმა, თვალის რეფრაქციული ანომალიები - (სიელმე
და მიოპია და ა.შ.);


ჩამოყალიბდება სპეციალური სამედიცინო პროგრამა იმ მოქალაქეებისათვის,
რომელთა დაავადებების მკურნალობა ვერ ხორციელდება საქართველოს წამყვან
კლინიკებში და სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდება მათი საზღვარგარეთ
მკურნალობის ხარჯები.

3.1.2. თბილისში მცხოვრები მიუსაფარი მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

განხორციელდება თბილისში მყოფი მიუსაფარი მოქალაქეების უზრუნველყოფა
თავშესაფრით, სადაც მათ საშუალება ექნებათ დაიკმაყოფილონ საბაზისო საჭიროებები (კვება,
თავშესაფარი, ჰიგიენა), ამავე დროს უზრუნველყოფილნი იქნებიან ტანსაცმლითა და პირადი
ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით.

პრობლემის აღწერა:
ბოლო პერიოდში მკვეთრად არის გამოხატული თბილისში მყოფი იმ მოქალაქეების (ბავშვები,
მოხუცები) პრობლემა, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო ხშირად უწევთ ქუჩაში ღამის
გათევა; ამასთანთბილისის ქუჩებში მცხოვრები ახალგაზრდები იძულებულები არიან იბრძოლონ
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის შესანარჩუნებისათვის, რისთვისაც მათხოვრობენ ან საკვების
მოპოვების მიზნით ეწევიან წვრილმან ხულიგნობას, ამავე დროს მიდრეკილნი არიან
ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმისკენ, ხშირია ტოქსიკომანიის შემთხვევები;
3.თბილისში მყოფი მიუსაფარი მოზარდები მოკლებულნი არიან ელემენტარულ სწავლაგანათლებას, სრულფასოვან კვებას, სამედიცინო მეთვალყურეობას, რაც ხშირად იწვევს მათი
ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებას და არასწორ განვითარებას. ხშირია

სხვადასხვა

ინფექციური დაავადებებით დასნებოვნებაც. ;
არის შემთხვევები როდესაც მიუსაფარ მოქალაქეებს აიძულებენ იმათხოვრონ სხვა მესამე
პირის სასარგებლოდ;
მიუსაფარი მოქალაქეების რაოდენობის ზრდის ძირითადი მიზეზები დაკავშირებულია
ოჯახების მძიმე სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობასა

და უმუშევრობასთან. ოჯახებში

დაძაბული ფსიქოლოგიური მდგომარეობაა და რიგ შემთხვევაში ვერ ხორციელდება სათანადო
მეთვალყურეობა მოზარდებზე უფროსების მხრიდან.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
აღნიშნული პრობლემების კოგვარება საჭიროებს კომპლეკქურ და თანმიმდევრულ მიდგომას.
ჩვენს მიერ ამ მიმართულებით გასაზღვრულია კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, რომლებიც
მოიცავენ ისეთ საიკითხებს, როგორიცაა:
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თბილისში მყოფი მიუსაფარი მოქალაქეების უზრუნველყოფა თავშესაფრით,
სადაც მათ საშუალება ექნებათ დაიკმაყოფილონ საბაზისო საჭიროებები (კვება,
თავშესაფარი, ჰიგიენა), ამავე დროს უზრუნველყოფილნი იქნებიან ტანსაცმლითა
და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით;



ჯანდაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციით მიუსაფარი ბავშვების საზოგადოებაში
ეტაპობრივი რეინტეგრაციის მიზნით

დამატებითი სერვისებით უზრუნველყოფა, მათ

შრის: პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში
ჩართვის ხელშეწყობა,
საგანმანათლებლო

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში და

ღონისძიებებში

უზრუნველყოფა;მიუსაფარი

ჩართვა,

სრულწლოვანი,

მათი

კულტურულ-

პირადობის

შრომისუნარიანი

მოწმობით

მოქალაქეების

სხვადასხვა სპეციალობებში გადამზადების კურსების დაფინანსება და ამ გზით
მათი დასაქმების ხელშეწყობა;

3.1.3 დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში საჯარო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

დევნილთა საცხოვრებელ პირობებს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესების მიზნით, დაჩქარდება
თბილისში მცხოვრები დევნილთა საცხოვრებელი ფართების დაკანონების პროცესი და
პარალელურად განხორციელდება დევნილთა ჩასახლებების ინფრასტრუქტურული და
კეთილმოწყობის სამუშაოები.
პრობლემის აღწერა
თბილისში დღეისათვის ცხოვრობს დევნილთა ათასობით ოჯახი, რომლებიც სოციალურინფრასტრუქტურული ხასიათის არაერთი პრობლემის წინაშე დგანან. მათ შორის აღსანიშნავია
ისეთი ტიპის საკითხები, რომელთა გადაჭრა უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის
კომპეტენციას განეკუთვნება და რომლებიც დღემდე მოუგვარებელია, კერძოდ:



თბილისში დღემდე არსებობს მრავალი მობინადრე, რომლებსაც მერია ჯერ კიდევ
წინა წლებში დაპირდა ფართების დაკანონებას, თუმცა დღემდე გაუგებარ მიზეზთა
გამო აღნიშნული პროცესი არ დასრულებულა (საუბარია ძირითადად ყოფილი
საბავშვო ბაღის 20-მდე შენობაზე, სადაც თითოეულ შენობაში მობინადრეთა
თითქმის ნახევარზე მეტს უკვე აქვთ არსებული ფართები საკუთრებაში და
აღნიშნული შენობების კომერციული ან სხვა მიზნით გამოყენება შეუძლებელია).
აღნიშნულის

გამო,

ვერ

მოხერხდა

ამ

ოჯახების

გაზიფიკაცია

და

სხვა

ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების გატარება.


თბილისში არსებობს დევნილთა საცხოვრებელი 300-ზე მეტი დაკანონებული
შენობა, სადაც დაკანონების დროს მერიის მიერ წითელი ხაზები ზედ შენობის
კონტურზე იქნა მოჭრილი, რის გამოც აღნიშნულ შენობებში მაცხოვრებელ
ოჯახებს ექმნებათ პრობლემები, როგორც ეზოს კეთილმოწყობის მხრივ, ასევე
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას (გაზიფიკაცია,
კანალიზაცია და ა.შ.).
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არსებობს

ისეთი დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსები, სადაც მობინადრეთა

ნაწილს ბინები აქვთ საკუთრებაში, ხოლო ნაწილს - არა. ასეთ კორპუსებში
საკუთრების მქონე ოჯახების რაოდენობა ხშირ შემთხვევაში ვერ აღწევს 2/3-ს.
აღნიშნულიდნ

გამომდინარე

(ბინათმესაკუთრეთა

ამხანაგობების

შიდა

რეგულაციის მოთხოვნის გათვალისწინებით), მერია არ ახდენს აღნიშნული
კორპუსებში სხვადასხვა სამუშაოების თანადაფინანსებას, რაც დიდ პრობლემას
უქმნის მობინადრეებს.


თბილისში

დასახლებულ

გაზიფიცირებული.

დევნილთა

აღნიშნული

ოჯახების

პროცესი

დიდი

2010

ნაწილი

წლის

არ

არის

ადგილობრივი

თვითმმართველობის არჩევნების წინა პერიოდში დაიწყო საკმაოდ მაღალი
ტემპებით, თუმცა არჩევნების ჩატარების შემდეგ პროცესი თითქმის შეჩერდა.

პრობლემის მოგვარების გზები
აღნიზნული პრობლემის მოგვარებს გგზები უმთავრესად ქალაქის ხელმძღვანელობის
პოლიტიკურ ნებაზე გადის და არ საჭიროებს დიდ ფინანსურ დანახარჯებს. ჩვენს გუდნდ ერთის
მხრივ გააჩნია ასეთი პოლიტიკური ნება, და მეორეს მხრივს კომპეტენცია და უნარის, იმისათვის
რომ უმოკლეს ვადებში აღმოიფხვრას ეს პრობლემები და იძულებით გადაადგილებულ პირებსა
და ოჯახებს შეექმნად ღირსეული ცხოვრების პირობები.
ამ კუთხით, მერია, ჩვენი ხელმძღვანელობით, აქტიურად ითანამშრომლებს სხვადასხვა
სახელმწიფო უწყებებთან პრობლემების ოპერატიული მოგვარების უზრუნველყოფის მიზნით.
უნდა აღინიშნოს რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია
უახლოეს მომავალში თბილისში დევნილთა 3 მსხვილი ჩასახლების მშენებლობა. სამშენებლო
სამუშაოების დასრულების შემდეგ ჩვენ ვიზრუნებთ ამ ჩასახლებების ინფრასტრუქტურულ
კეთილმოწყობაზე, სატრანსპორტო ქსელის განვითარებაზე და ა.შ.

3.2. ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამები
თბილისის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში ,
მერიის მიერ ყოველწლიურად განხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები, რომელთა მიზანიც
იქნება შეამციროს გულ-სისხლძარღვთა, ინფექციური და სხვა დაავადებების გამომწვევ რისკ
ფაქტორები, აამაღლოს მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და
ჰიგიენური ნორმების დაცვის სფეროში, რაც თავისთავად შეამცირებს ზემოაღნიშნული
დაავადებებით გამოწვეული ლეტალური მაჩვენებლებლებს.
3.2.1. სურსათის უვნებლობა და ბაზრების მოდერნიზაცია

თბილისის მერიის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად აგრარულ ბაზრებში
დაცული იქნება სანიტარული პირობები და მათი მოდერნიზება განხორციელდება იმ
სტანდარტებით, რომელიც ხელს შეუწყობს აგრალურ ბაზრებში არსებული მდომარეობის
გაუმჯობესებას.
59

პრობლემები
თბილისში მოსახლეობა სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შეძენას ახორციელებს აგრარულ
ბაზრებში. ასევე , კიდევ არსებობენ ე.წ. გარე მოვაჭრეები, რომლებიც სხვადასხვა საკვები
პროდუქტებით ქუჩებში.
ესეთ

სავაჭრო

მოსახლეობისათვის

პირობებში
უვნებელი,

სანიტარული
შესაბამისი

მდგომარეობა
პირობების

არადამაკმაყოფილებელია

დაცვით

შენახული

და

ვარგისიანი

პროდუქტების მიწოდება მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.
ბაზრებში

მძიმე სანიტარული მდგომარეობა და მალფუჭებადი პროდუქტების შენახვის

პირობების დარღვევამ (თევზი, ხორცი, კვერცხი და ა.შ.) განსაკუთრებით ზაფხულის თვეებში,
იწვევს ინფექციურ დაავადებებს, ზოგიერთ სემთხვევაში ლეტალური შედეგებითაც კი.
პრობლემის გადაჭრის გზები
დედაქალაქში

მოქლაქეთა

უსაფრთხო

და

ხარისხიანი

სასურსათო

პროდუქციით

უზრუნველყოფის მიზნით, ჩვენს მიერ გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც მოიცავს:
წინასწარ დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით თბილისში მდებარე აგრარულ ბაზრებში
სანიტარული მდგომარეობის მუდმივი მონიტორინგს;
სურსათის უვნებლობის სააგენტოსთან კოორდინაციით (განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე)
მალფუჭებადი პროდუქტების (თევზი, ხორცი, კვერცხი, კრემიანი ნამცხვრები და ა.შ.) შენახვის
პირობების მუდმივ კონტროლს, რათა თავიდან იქნას აცილებული თბილისის მოსახლეობის
ინფექციური დაავადებებით დასნებოვნების რისკები;მოქმედ ან ახლად ორგანიზებულ ბაზრების
მოწყობა-მოდერნიზებას იმისთავის რომ უზრუნველყოფილი იქნას ჰიგიენის და პროდუქტების
შენახვის ნორმები და სანიტარული პირობები;
გარე ვაჭრობისა და ბაზრობების ისეთი ფორმით ორგანიზებას, რომ თავიდან ავიცილოთ
საცობები ხელი არ შეეშალოს ტრანსპორტის მოძრაობას.

3.2.2. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია

ჩვენს მიერ ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნით ჩამოყალიბებული და
განხორციელებული სპეციალური პროგრამის საშუალებით გაიზრდება ცხოვრების ჯანსაღი წესის
შესახებ ინფორმირებული მოქალაქეების რაოდენობა, და ხელს შეუწყობს დედაქალაქში
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

პრობლემის აღწერა:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და მისი მუდმივი პოპულარიზაცია ქ. თბილისის
მოსახლეობის

სერიოზულ

პრობლემას

წარმოადგენს.

ამასთან,

მწირია

მოსახლეობის

ინფორმირებულობის დონე ამ თემასთან დაკავშირებით. მოსახლეობის ნაწილის მხრიდან ჯერ
კიდევ ბოლომდე არ არის გაცნობიერებული, რომ ეს არის ორგანიზმის ჯანმრთელობის,
დღეგრძელობის, სოციალურ ფუნქციათა სრულფასოვნად განხორციელების საწინდარი.
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ცალკე პრობლემას წარმოადგენს ის თუ ვინ როგორ მისდევს ცხოვრების ჯანსაღ წესს და
რამდენად

აქვს

გათავისებული

და

გაცნობიერებული

არაჯანსაღი

წესით

ცხოვრების

მოსალოდნელი სავალალო შედეგები, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ლეტალურ შედეგი.
ქალაქის მოსახლეობის არასრული ინფორმირებულობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის
პოზიტიური

მხარეების

ნაკლებად

ცოდნა

პირდაპირ

კავშირშია

ადამიანის

სიცოცხლის

გახანგრძლივებასთან და მისი ცხოვრების წესთან.

პრობლემის გადაჭრის გზები
ჩვენს მიერ უმოკლეს ვადებში ჩამოყალიბდება სპეციალური პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც
ქალაქის მოსახლეობა მუდმივად მიიღებს ინფორმაციას ცხოვრების ჯანსაღი წესის მთავარი
კომპონენტების შესახებ. პროგრამის შემუშავებისას აქცენტი გაკეთდება ისეთ კომპონენტებზე,
როგორებიცაა:


მავნე ჩვევებზე (თამბაქოს, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკულ საშუალებათა მოხმარებაზე)
უარის თქმა;
 ინფორმირებულობა გამოყენებული პროდუქტების ხარისხიანობის შესახებ;
 ფიზიკურად აქტიური ცხოვრება და სამუშაო დღის რეჟიმში სპეციალური ფიზიკური
ვარჯიშების ჩართვის აუცილებლობა ასაკობრივი და ფიზიოლოგიური თავისებურებების
გათვალისწინებით;
 პირადი და საზოგადოებრივი ჰიგიენის დაცვა, პირველი დახმარების ძირითადი ჩვევების
ცოდნა;
 ორგანიზმის გაკაჟება;
 ჰიპერტენზიის ადრეული გამოვლენის, კონტროლის/მართვის ხელშეწყობა და
მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;
 და სხვა.
ჩვენს მიერ შემუშავებული
სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის ხელშეწყობის
პროგრამების განხორციელების შეეგად, თბილისში მაცხოვრებელი სოციალურად დაუცველი
პირები, ისარგებლებენ გაცილებით მეტი სოციალურ სარგებლით (ფულადი დახმარება,
კომუნალური და სხვა სახის შეღავათები და ა.შ.), ვიდრე დღეს სარგებლობენ. ამავე დროს, ყველა
სოციალურად დაუცველს ან სხვა კატეგორიის პირს (შშმპირები, პენსიონერები, 0-5 წლამდე
ბავშვები, სტუდენტები, პედაგოგები, ომის ვეტერანები და ა.შ.), რომელსაც სხვადასხვა
სამედიცინო მანიპულაციების ჩატარებისას უწევს თანადაფინანსების გადახდა, ქ. თბილისის
მერია დაფარავს ამ ნაწილს სრულად ან ნაწილობრივ. საერთო ჯამში ქ. თბილისის მაცხოვრებელი
რამდენიმე ასეულ ათასი პირი იქნება ამ პროგრამებით გათვალისწინებული სარგებლის მიმღები.
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4. განათლების, კულტურის, ტურიზმის და სპორტის სფეროების განვითარებისა და
ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
4.1. განათლება
4.1.1. სკოლამდელი განათლების სისტემასაბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელები მათ
საჭიროებებზე ორიენტირებული სისტემის განვითარებით მაქსიმალურად იქნებიან მზად
სკოლაში წარმატებული სწავლისათვის და ღირსეული მომავლისათვისარსებული პრობლემები
ხშირად განათლების სისტემაზე საუბარი ა სასკოლო სისტემიდან იწყება. ბაგა-ბაღებს
მოსახლეობაი უმეტესად სოციალურ დატვირთვას ანიჭებენ, თუმცა კვლევები ადასტურებს, რომ
ბავშვის განვითარების თეორიებიდან გამომდინარე პიროვნების ფორმირებისა და სკოლაში
სასურველი შედეგების მისაღებად სკოლამდელ განათლებას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება.
სწორედ ამ გარემოებებით არის განპირობებული ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციების რეკომენდაციები, რომ განათლების სისტემის რეფორმირების ფარგლებში
პირველ რიგში ყურადღება გამახვილდეს სკოლამდელი განათლებისა და მათ შორის სასწავლოსააღმზრდელო პროცესის განვითარებაზე.
მიუედავად იმისა რომ 2007 წელს ამ სფეროში გარკვეული რეფორმების გატარება დაიწყო,
ფაქტია, დღეისათვის ჩვენს წინაშე ჯერ კიდევ მრავალი გამოწვევაა, მათ შორის:
 შშმ ბავშვთა სკოლამდელ განათლებაში ინტერგირების ხარისხი და მათი მომზადება
სასკოლო განათლებისათვის, რომელიც სავალდებულო ხასიათს ატარებს და სათანადო
მომზადების გარეშე აღნიშნული ბავშვები მრავალ პრობლემას აწყდებიან;
 თბილისში 25 000 ბავშვისათვის სკოლამდელი განათლების ხელმიუწვდომელობა, ბაგაბაღების დაგეგმვის სისტემა არაეფექტურობა და ბაგა-ბაღებში ჩატარებული ოპტიმიზაციის
მექამიზმების და პრინციპების ბუნდოვნება;
 ბაგა-ბაღები ფორმალური ავტონომიურობა და მართვის სისტემის რეალურად
ცენტრალიზებულიობა, რაც ნეგატიურად აისახება ადგილობრივ საჭიროებებზე. (არსებული
რეგულაციებისაგან განსხვავებით, რეალურ ცხოვრებაში, თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების
მართვის
სააგენტო
ბაღების
ზედამხედველობას
ახორციელებს
რაიონული
კოორდინატორების საშუალებით, რომლებიც უშუალოდ აკონტროლებენ/მართავენ ბაგაბაღებში არსებულ მდგომარეობას, როგორც სააღმზრდელო, ისე ადმინისტრაციული
საქმინაობის მიმართულებით. მათ შორის სააგენტო უზრუნველყოფს ბაგა-ბაღის ბიუჯეტის
დამტკიცებასა და კონტროლს. ასევე დამატებით მათ აქვთ შეთავსებული ბაღებში კადრების
დანიშვნის ფუნქცია, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდელობით ეს უკანასნელი ბაღის
დირექტორის პრეროგატივაა. ყველაფერთან ერთად მართვის აღნიშნული მოდელი მარტივად
ქმნის ბაღებზე პოლიტიკური ზეწოლის შესაძლებლობას);
 არადემოკრატიული და გაუმჭვირვალეა ბაგა-ბაღის მართვის სისტემა.
(მშობლები
რეალურად არ არიან ჩართული ბაღის მართვის პროცესში. ასევე არ არსებობს გადასახადის
გადამახდელებისა და ბაგა-ბაღის ინტერესთა ჯგუფების წინაშე ანგარიშვალდებულების
სისტემა და ტრადიცია. ბაგა-ბაღების მართვის პროცესში მშობლების/კანონიერი
წარმომადგენლებისა და აღმზრდელების მონაწილეობა, მოქმედი სამართლებრივი ნორმების
მიხედვით, უნდა ხორციელდებოდეს სათათბირო ორგანოების მეშვეობით, მაგრამ შესაბამის
დებულებაში სათათბიროების მუშაობის რეგულირება აღწერილია უხარისხოდ, გაუგებრად
და არასრულყოფილად. ყველაფერი ეს ერთად აღებული განაპირობებს აღსაზრდელების
საჭიროებების უგულვებელყოფას და სერივისების ხარისხის ნაკლებობას;
 ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების მიღების სამართლიან და თანაბარ ხელმისაწვდმობის
უზრუნველყოფის მექანიზმების არ არსებობა (მართალია ბავშვების რეგისტრაცია
ხორციელდება ელექტრონული ფორმით (kids.org.ge), მაგრამ ის არ ზღუდავს მშობელს რაიმე
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ტერიტორიული ნიშნის მიხედვით, რის გამოც უმეტესად პრესტიჟულ ბაღებში
შესაძლებელია რეგისტრაციის გარეშე დარჩეს ბაღთან ახლოს მცხოვრები აღსაზრდელი);
ბაგა-ბაღების
ხარისხიანი
სააღმზრდელო-საგანამანათლებლო
სერვისების
თანაბარ
ხელმისაწვდომობის არ არსებობა. (პრესტიჟულ ბაღებში ჯგუფებში ხშირ შემთხვევაში
ნორმით განსაზღვრულზე მეტი აღსაზრდელი არის. ჯგუფებში აღსაზრდელთა
გადაჭარბებული რაოდენობა ასევე საფრთხეს უქმნის აღსაზრდელთა ჯანმრთელობას ინფექციების გავრცელებას);
ბაგა-ბაღების აღმზრდელებისა და დამხმარე პერსონალის არასამართლიან და არათანაბარ
სამუშაო პირობები . (პრესტიჟულ ბაღებში/ჯგუფებში ხშირად ირღვევა აღმზრდელისა და
აღსაზრდელის თანაფარდობის ნორმა. ყოველივე ეს, გარდა იმისა, რომ აღსაზრდელთა
მრავალრიცხოვან ჯგუფებში ართულებს აღმზრდელების სამუშაოს, ასევე
ვერ
უზრუნველყოფს ბაღების მიერ ხარისხიანი მომსახურების თანაბარ და სამართლიან
ხელმისაწვდომობას);
მოუხერხებელია მუშაობის განრიგი დასაქმებული მშომლებისათვის. (სააღმზრდელო
პროცესი იწყება 9 საათზე და სრულდება 18 საათზე და სამუშაო საათები ემთხვევა ზემოთ
აღნიშნულ საათებს. ხშირია შემთხვევები, როცა აღმზრდელებს უწევთ დაგვიანებული
მშობლების ლოდინი. ასევე პრობლემატურია ბაღში არდადეგების ხანგრძლივობა);
ბაგა-ბაღებში ჯანმრთელობისა და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების უზრუნველყოფის
მექანიზმები (ჯგუფებში აღსაზრდელთა გადაჭარბებული რაოდენობა საფრთხეს უქმნის
აღსაზრდელთა ჯანმრთელობას - ინფექციების გავრცელებას. არ ხდება აღსაზრდელთა
ჯანმრთელობის ყოველდღიური კონტროლი. ხშირია შემთხვევები, როცა გაციებული
აღსაზრდელები დადიან ბაღში.
ასევე ნაკლებად კონტროლდება უშუალოდ საკვების
მომზადების ადგილი და პირობები და მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირების ჰიგიენური
მდგომარეობა. სერიოზულ გადახედვას საჭიროებს საგანგებო სიტუაციებისთვის ბაგაბაღების მზაობა);
კვების პროდუქტებისა და კვების პროცესის მართვის გაუმჭვირვალე, არაეფქტური და
არარაციონალური
სისტემა
(ბაგა-ბაღებში
საკვების
მიწოდების
პროცესი
მონოპოლიზირებულია და მთელი თბილისის მასშტაბით ხორციელდება ერთი კომპანიის
მიერ, რომლის გამოვლენის პროცესი მრავალ კითხვას ბადებს. გამომდინარე იქედან, რომ
ბაღის ადმინისტრაციას არ აქვს საშაულება თავად განსაზღვროს მომწოდებელი და
საჭიროების შემთხვევაში ჩაანაცვლოს აღნიშნული კომპანია სხვა მომწოდებლით ან
შეცვალოს უხარისხო პროდუქტი ხარისხიანით, დაბალი ხარისხის კვების პროდუქტების
შესყიდვა თითქმის გაორმაგებული ფასებით ხორციელდება. სისტემის დონეზე
გაუმჭვირვალე პროცესების შედეგად ვერ ხორციელდება კვების პროცესის მინიტორინგი
ბაღის დონეზე და ამდენად ბავშვისთვის გამოყოფილი საკვები სრულად არ მიდის
აღსაზრდელამდე - სამზარეულოდან აღსაზრდელამდე);
ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის დეფიციტი და პოლიტიზაციაა
(რაც
განპრირობებულია იმით, რომ როგორც ბაღის, ისევე ბაღებების სააგენტოს დონეზე არ
არსებობს თანამშრომელთა პროფესიული სტანდარტები, ადამიანური რესურსების მართის
სტრატეგია და კვალიფიკაციის განვითარების სისტემა. ბაღებში მხოლოდ განსაზღვრულია
მინიმალური სავალდებულო საშტატო ერთეული (იხ. დანართი 1)) სისტემაში ახალი
თანამშრომლების შემოსვლის მსურველთა დაბალი მაჩვენებლის ფონზე კიდევ უფრო
პრობლემატურია ბაღის თანამშრომელთა პროფესიის არაპოპულარობა, გაურკვეველი
სტატუსი, მოტივაციის დეფიციტი და დაბალი ანაზღაურება);
ბაღების პერსონალის სამსახურში მიღების/დათხოვნისა და, დაწინაურება/დაქვეითების
სისტემის
გაუმჭვირვალეობა და პოლიტიზირება(სრულებით უგულვებელყოფილია
კონკურსის პროცედურები და ინტერესთა ჯგუფების ჩართულობის პრინციპი. აღნიშნულის
ყველაზე თვალნათელი დადასტურება ბაღის დირექტორების დანიშვნის პროცესი გახლდათ);
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ბაღების მართვის სისტემაში დისციპლინურ გადაცდომებზე სამართლიანი და ეფექტური
რეაგირების სისტემის არ არსებობა
სპეც. პედაგოგის მხოლოდ ფორმალური ჩართულობა ინკლუზიურ განათლებაში. (შშმ პირთა
სკოლამდელ განათლებაში ინტერგირების კონტექსტში, სპეციალური პედაგოგის შტატის
არსებობის მიუხედავად, რიგ შემთხვევებში არ ხდება მათი გამოყენება და შესაბამისი
ფინანსების გამოყოფა);
საბიუჯეტო სახსრები გაუმჭვირვალედ, უსამართლოდ და არაეფექტიანად ხარჯვა (ბაღის
დირექტორს ყოველთვიურად უწევს მომდვენო თვის ბიუჯეტის წარდგენა, სადაც
სტაბილურად განსაზღვრულია მხოლოდ სახელფასო ფონდი, ხოლო დანარჩენი
ხარჯებისთვის განსაზღვრულია მაქსიმალური ზედა ზღვარი და მათი მოცულობის
განსაზღვრა სუბიექტურ ფაქტორებზეა დამოკიდებული, ხოლო ბაღებში აღსაზრდელთა
სხვადასხვა რაოდენობის გამო საოფისე, საკანცელარიო და სამეურნეო ჯარჯები
არაერთგვაროვანია და ამდენად მათი დაფინანსება არასამართლიანი და არარელევანტურია);
ბაღების მნიშვნელოვან ნაწილში არასათანადო და სახიფათო პირობები საკანალიზაციო,
წყლის სისტემის, ეზოს ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობაა და კაპიტალური რემონტის
საჭირობა. (თბილისს დღესაც არ გააჩნია ობიექტურ პრიორიტეტებზე დაფუძნებული და
წინასწარ განსაზღვრული კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტი, რომლის აუცილებლობასა და
ხარჯვას წყვეტს საზოგადოება და საკრებულოს დეპუტატები),
აღსაზრდელებისთვის მწირი, არაადექვატური და სახიფათო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
არსებობა (მაგალითად მაგიდები, სკამები და ა.შ., როლებიც შეუსაბამოა აღსაზრდელთა
ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით);
ბაღებში, შშმ საჭიროების და ინფრასტრუქტურის შესაბამისი ადაპტაციის აუცილებლობა.
ბაგა-ბაღების ქონების მართვის სისტემის მოუქნელობა და არაეფექტურობა. (მართალია 2007
წელს თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღები დარეგისტრირდნენ არასამეწარმეო, არაკომერციული
იურიდიული პირების სტატუსით, მათ აქვთ ბეჭედი და საკუთარი საბანკო ანგარიშები,
მაგრამ ქონება არ აქვთ უზურფრუქტით გადაცემული, რაც ბაღებს უზღუდავს დამატებითი
ფინანსური რესურსების მობილიზების საშუალებას).

პრობლემის გადაჭირს გზები:
თბილისის ბაგა-ბაღებში შექმნილი პრობლემების მიგვარების მიძნით, ჩვენი გუნდი მიერ
განხორციელდება კონკრეტულ ქმედებების, მათ შორის:
 თბილისის მერია წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებითა და
არასმათავრობო სექტორის აქტიური მონაწილეობით შეიმუშავდებაა
აღსაზრდელების
ინდივიდუალურ საჭიროებებზე
ორიენტირებული ბაღების განვითარების სტრატეგია,
რომლის ფარგლებშიც ჩამოყალიბდება სასწავლო-სააღმზრდელო სერვისების ხარისხის
მართვის მექანიზმები და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, შეისწავლის
სტანდარტების, პროგრამებისა და შეფასების ფორმების ეფექტიანობას და აღსაზრდელების
ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგების მექანიზმებს;
 დაიგეგმება და შესრულდება ახალი ბაღების აშენებისა და არსებული ბაღების ოპტიმიზაციის
სტრატეგია და პროგრამა;
 შემუშავდება საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სისტემის დემოკრატიზაციისა და
განვითარების სტრატეგია, რომელიც მიმართული იქნება სისტემის სტრატეგიული მიზნების
მიღწევისაკენ. მის საფუძველზე მომზადდება ბაგა-ბაღების მართვის დეცენტრალიზებული
მოდელი და დებულება, სადაც ფუნქცია-მოვალეობები მკაფიოდ გაიმიჯნება, როგორც ბაღსა
და მერიას/მართვის სააგენტოს, ასევე ბაღში სხვადასხვა მმართველობით რგოლებსა და
ინტერესთა ჯგუფებს შორის. დოკუმენტში გათვალისწინებული იქნება დეცენტრალიზაციის
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პოლიტიკის ნეგატიური რისკებიც; მართვის სისტემის დემოკრატიზაციისა და განვითარების
სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა იქნება ბაღების მართვის პროცესში
მშობლებისა და საზოგადოების შესაბამისი ინტერესთა ჯგუფების რაციონალური ჩართვა, ისე
რომ დემოკრატიზაციის ხარისხის ზრდამ არ გამოიწვიოს ადმინისტრირების ხარისხის
გაუარესება. მათი ჩართულობის მთავარი მოტივი საგანამანათლებლო-სააღმზრდელო
სერივისების ხარისხის მართვა იქნება;
ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაციის პროცესში პირველ რიგში გათვალისწინებული
იქნება მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის ცხოვრების ტერიტორიული ფაქტორი;
გადაიხედება ჯგუფებში აღსაზრდელთა დასაშვები რაოდენობის ნორმა, რის შემდეგაც
განისაზღვრება ჯგუფში აღსაზრდელთა რეკომენდირებული და მაქსიმალური რაოდენობა.
რეკომენდირებულს ზემოთ ჯგუფში აღსაზრდელის ჩარიცხვის საკითხზე გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში მერიის მმართველობით რგოლთან ერთად ჩართული იქნება მშობლები
ან/და მათი წარმომადგენლობითი მმართველობითი რგოლი;
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ხარისხიანი სერვისების თანაბარი და სამართლიანი
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით გადაიხედება ჯგუფში აღსაზრდელისა და
აღმზრდელის თანაფარდობის ნორმა და მისი რეგულირება მნიშვნელოვნად იქნება
დაკავშირებული ფინანსური უზრუნველყოფის კომპონენტთან და ასეთი გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში გაიზრდება მშობლების როლი და მონაწილეობა;
გაიზრდება სააღმზრდელო პროცესის ხანგრძლივობა, ბაღის თანამშრომლების ანაზღაურების
გაზრდის შესაძლებლობების გათვალისინებით გადაიხედება არდადეგების ხანგრძლივობა;
ჩამოყალიბდება უსაფრთხო ბაღის სტრატეგიისა და ხარისხიანი მართვის სისტემა;
კვების პროდუქტების შესყიდვების გამჭვირვალე და რაციონალური სისტემის ფორმირება და
მშობლების მონაწილეობით აღსაზრდელების კვების პროცესის მონიტორინგის ეფექტური
სისტემის შექმნა;
თანამშრომელთა პროფესიული სტანდარტების ჩამოყალიბევა და მათი გადამზადებისა და
ატესტაციის სისტემის ამოქმედება;
გადაიხედება ბაღის თანამშრომელთა სტატუსი, სოციალური დაცვის მექანიზმები და შრომის
ანაზღაურების სისტემა;
უზურნველყოფილი იქნება თანამშრომელთა სამსხურში მიღების გამჭვირვალე და
ობიექტური პროცესი;
შემუშავდება ბაღის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსი, რომლის რეალიზებაშიც გაიზრდება
საზოგადოების მონაწილეობის ხარისხი;
სპეციალური პედაგოგების სათანადო რაოდენობის მობილიზების მიზნით შემუშავდება
ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია და გადაიხედება დაფინანსების სისტემა;
ბაღების დაფინანსება განხორციელდება აღსაზრდელთა საჭიროებებზე დაფუძნებული
ფორმულის საშუალებით;
ბაღის ბიუჯეტის მართვაში გაიზრდება მშობლებისა და საზოგადოების მონაწილეობის
ხარისხი;
შესწავლილი იქმნება ბაღების მდგომარეობა და საჭიროებები მათი „სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულების ფიზიკური გარემოს სტანდარტთან“ შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;





შემუშავდება ბაღების რეაბილიტაციის გრძელვადიანი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც
რესურსების
ხარჯვა
მოხდება
რაციონალურად,
დასახული
პრიორიტეტების
გათვალისწინებით;
აღსაზრდელთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით მოხდება ბაღების
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;
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ბაღების
ფიზიკური
გარემოს
სტანდარტებთან
შესაბამისობის
მონიტორინგი
განხორციელდება
საზოგადოების
მონაწილეობით,
განსაკუთრებული
ყურადღება
გამახვილდება შშმ პირთა ინტერესებზე და უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე;
ბაღებს ქონება გადაეცემათ უვადო და უსასყიდლო უზურფრუქტით.

4.1.2. სკოლები და სკოლისგარეშე დაწესებულებები
სკოლებისა
ხელისუფლება

და

სკოლისგარეშე

უზრუნველყოფს

ინტელექტუალური

პოტენციალის

დაწესებელებების

დემოკრატიული
რეალიზებას

მხარდაჭერით

გარემოს
და

ადგილობრივი

შექმნას,

მომზადებას

მოზარდების

დამოუკიდებელი

ცხოვრებისათვის.

არსებული პრობლემები


ადგილობრივი

ხელისუფლების

თვითმმართველო ორგანოში -

წარმომადგენლის

მონაწილეობა

სკოლის

უმაღლეს

სამეურვეო საბჭოში, როგორც სისტემის პოლიტიზაციის

ინსტრუმენტი.


ცენტრალური ხელისუფლების ახალი ინიციატივაში, განახორციელოს
პროფესიული

ორიენტაციისა

გათვალისწიენბული

და

ადგილობრივი

კარიერის

დაგეგმვის

ხელისუფლების

მოსწავლეთა

პროგრამა,

მონაწილეობა,

არ

მისი

არის

რესურსები

სხვადასხვა საწარმოებისა და ორგანიზაციების სახით, რაც შეიძლება ეფექტურად დაეხმაროს
პროგრამის მიზნების რეალიზებას - მოზარდები გახდნენ უფრო მომზადებული პროფესიის
არჩევისათვის, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის და ჰქონდეთ შრომის ბაზარზე წარმატების
მიღწევის მეტი შანსი;


დღეისათვის ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის მიხედვით
ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს უფლება დააფინანსოს და ხელი შეუწყოს სასკოლო
სასწავლო

გეგმით

საგანმანათლებლო

გათვალისწინებულ,
და

სააღმზრდელო

ეროვნული

პროგრამების

სასწავლო

გეგმის

განხორციელებას

(„ა“

ზემოთ
და

„ბ“

ქვეპუნქტები), რაც რეალურად არ სრულდება და მხოლოდ ფორმალობას წარმოადგენს.
გადასახადის გადამხდელთა რესურსების ასეთი განაწილება სხვადასხვა სოციალური
სტატუსის მქონე ოჯახების წარმომადგენელ მოსწავლეებს არათანაბარ და არასამართლიან
პირობებში აყენებს - სოციალურად უზრუნველყოფილ ოჯახებს აქვთ საშუალება დაეხმარონ
სკოლას, განახორციელონ შემოწირულობა და დააფინანსონ მათი შვილების სხვადასხვა
სტანდარტზედა აქტივობები, მაგალითად საგნობრივი და საოლიმპიადო წრეები და სხვა. რის
შესაძლებლობასაც სოციალურად დაუცველი ოჯახები მოკლებული არიან, ხოლო თბილისში
მრავლად არსებობს სკოლები სადაც მოსწავლეთა უმეტესობა სოციალურად დაუცველი
ოჯახებიდან არიან. ამდენად ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ საჯარო რესურსების
ასეთი არაეფექტური და არასამართლიანი განაწილების გამო მოზარდები დამოუკიდებელი
ცხოვრების ასპარეზზე გასასვლელად არათანაბარ სასტარტო მდგომარეობაში იმყოფებიან;


ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის მიხედვით ადგილობრივი
ხელისუფლება: უზრუნველყოფს მოსწავლეთა კოორდინირებულ სოციალურ და სამედიცინო
მომსახურებას; იღებს ზომებს სკოლიდან გარიცხული მოსწავლეების მიერ ზოგადი
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განათლების მიღების უზრუნველსაყოფად და იმ მოსწავლეთა მიერ ზოგადი განათლების
მიღების უზრუნველსაყოფად, რომელთაც ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით არ
შეუძლიათ

საგაკვეთილო

შემთხვევებში

პროცესში

უზრუნველყოფს

კანონმდებლობით
უზრუნველსაყოფად.

მოსწავლეთა

განსაზღვრულ
აღნიშნული

მონაწილეობა;
ზომებს

ფუნქციების

კანონმდებლობით

სკოლაში

განსაზღვრულ

ტრანსპორტირებას;

მოსწავლეთა

სკოლაში

ადგილობრივი

ხელისუფლების

იღებს

დასწრების
მიერ

რეალობაში არ სრულდება, და საერთოდ იგნორირებულია.,


ზოგადი განათლების სფეროში განხორციელებული რეფორმის შედეგად გაუქმდა თბილისის
რაიონებში

არსებული

თვითმმართველობას

დაქვემდებარებული

სკოლისგარეშე

დაწესებულებები. მართალია კანონმდებლობით სკოლებს გააჩნიათ უფლება განახორციელონ
ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სტანდარტის ზემოთ აქტივობრები და
პროგრამები, მაგრამ ყველა სკოლას ამის რესურსი, ტრადიცია და გამოცდილება არ გააჩნია.
მითუმეტეს, რომ ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის
მიხედვით

ადგილობრივ

ხელისუფლებას

აქვს

უფლება

დააფუძნოს

სკოლისგარეშე

საგანმანათლებლო, სკოლისგარეშე საგანმანათლებლოსააღმზრდელო და სკოლისგარეშე
სააღმზრდელო დაწესებულებები.

პრობლემის გადაჭრის გზები
სასკოლო და სკოლისგარეშე დაწესებულებებთან დაკავშირებით შექმნილი პრობლემების
მოსაგვარებლად ჩვენს მიერ შემდეგი ქმედებები განახორციელდება:
სკოლების მართვის პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის გაზრდის
მიზნით

გაანალიზდება

ზოგადი

განათლების

მართვის

პროცესში

წარმატებული

საერთაშორისო პრაქტიკა და გადაიხედება მართვის მოდელი, რომლის მიხედვითაც
ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობა სასკოლო სისტემის მართვაში უფრო
რელევანტური, ეფექტური და ეფექტიანი გახდება.

ადგილობრივ ხელისუფლების

წარმომადგენლების მხრიდან სკოლის სამეურვეო საბჭოზე ზემოქმედების შეზღუდვის
მიზნით შემუშავდება
ინიციატივიები . და ჩამოყალიბდება სამეურვეო საბჭოში
წარმომადგენლების შერჩევის კრიტერიუმები და პროცედურები.


თბილისის მერია პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამის
ხელშეწყობის მიზნით სკოლებსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შეთავაზებს
მის დაქვემდებარებაში არსებულ ორგანიზაციებში სტაჟირების ან/და საწარმოო პრაქტიკის
განხორციელებას;



შეიქმნება

სპეციალური

ფონდი

იმ

მიზნობრივი

პროგრამების

მხარდაჭერისა

და

დაფინანსებისათვის, რომლებიც მიმართული იქნება მოზარდების ინტელექტუალური
პოტენციალის რეალიზებისა და სამოქალაქო აქტივობებისაკენ;


ადგილობრივი
შეისწავლის

ხელისუფლება

სკოლის

ცენტრალურ

ფუნქციონირებასთან

ხელისუფლებასთან

დაკავშირებით

თანამშრომლობით

კანონით

განსაზღვრულინ

ნორმების რეალიზების საკითხებს და ჩამოაყალიბებს შესაბამის სტრატეგიას.
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4.2. კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა
4.2.1. კულტურული ღონისძიებების სისტემატიზაცია და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

არსებული პრობლემები
წლების განმავლობაში ქალაქში კულტურული ღონისძიებებიs გამართვა ქაოტურ ხასიათს
ატარებდა და მმართველი პარტიის ხელმძღვანელობის პირადი გადაწყვეტილებით მათი იმიჯისა
და

საზოგადოებაში

გადაწყვეტილებები

პოლიტიკური

მიიღებოდა

ავტორიტეტის

ერთპიროვნულად

გაზრდისათვის

და

არ

გამოიყენებოდა.

არსებობდა

კულტურული

ღონისძიებების კალენდარი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქე თუ ტურისტი ნათელ
წარმდგენას შეიქმნიდა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაზე.
ქალაქის კულტურული ცხოვრების დაგეგმვაში მონაწილეობას პრაქტიკულად არ იღებდა არც
კულტურული ღირებულების შემქმნელი ხელოვანები, არც მათი ხელოვნების მოყვარულები, არც
ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანები და არც თბილისის საზოგადოება. დღემდე არ არსებობს
ქალაქის კულტურის სფეროს განვითარების კონცეფცია.
21-ე საუკუნეში, როდესაც მსოფლიო ყოველწამიერად ვითარდება, როდესაც ჩნდება ახალი
სახელოვნებო მიმართულებები და ქართველი ხელოვანები - განსაკუთრებით ახალგაზრდები ცდილობენ, მხარი აუბან და არ ჩამორჩნენ ახალ ტენდეციებს გლობალურ კულტურულ
ცხოვრებაში - ისინი ვერ გრძნობენ ხელშეწყობას დედაქალაქის ხელმძღვანელობისგან.

პრობლემის გადაჭრის გზები
კულტურის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებების ეფექტიანი წარმართვისა და
ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ წარმატებული საქმიანობის განხორციელებისათვის ჩვენს
მიერ გადაიდგმება კონკრეთული ნაბიჯები, კერძოდ:


შეიქმნება თბილისი

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობისა გრძელვადიანი

სტრატეგია რომელიც ხელმისაწვდომი იქნებასაზოგადოებისათვის;


გრძელვადიანი სტრატეგიის საფუძველზე ჩამოყალიბდება დედაქალაქის კულტურული
განვითარებისა და ხელმისაწვდომობის კომპლექსური პროგრამები, რომელთა ფარგლებშიც
განხორციელდება

კულტურის

სფეროს

მდგრადი

განვითარების

მიზანმიმართული

ღონისძიებები;


კულტურის

სფეროს

განვითარების

ხელშეწყობისა

და

ფართო

საზოგადოებისათვის

ხელმისაწვდომობის სტრატეგია და პროგრამები შემუშავდება უშუალოდ კულტურის სფეროს
სხვადასხვა მიმართულების წარმომადგენელთა და საზოგადოების ინტერესთა ჯგუფების
მონაწილეობით. ამისათვის თბილისის მერია უზრუნველყოფს კულტურის ფორუმის
სისტემატიურად
სტანდარტების

ორგანიზებას.
შესაბამისი

მერიაში

სახელოვნებო

შეიქმნება

გამჭვირვალობის

დარგობრივი

საბჭოები,

უმაღლესი
რომლებიც

დაკომპლექტდება კულტურის შესაბამისი სფეროების აღიარებული ექსპერტებით და
საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით;


დაინერგება კულტურული ღონისძიებების დემოკრატიული პრინციპების შესაბამისად
დაგეგმვის სისტემა, რომლის შესაბამისად თითოეულ თბილისელს ექნება შესაძლებლობა,
მიაწოდოს ქალაქის ხელმძღვანელობას საკუთარი მოსაზრებები და პროექტები და ჩაერთოს
მათი განხილვის პროცესებში;
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სისტემატიურად გაიმართება სამართლიანი და დემოკრატიული კონკურსების ხელოვნების
სხვადასხვა მიმართულებით: ლიტერატურა, მხატვრობა, კლასიკური, ფოლკლორული და
თანამედროვე მუსიკა, ვიზუალური და საშემსრულებლო ხელოვნება და სხვა;



დედაქალაქის კულტურული ცხოვრებით ფართო საზოგადოების დაინტერესებისა და
ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით დედაქალაქის მერია განახორციელებს უწყვეტ,
ინტეგრირებულ კომუნიკაციას თბილისელებთან;



დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად აქცენტი
გაკეთდება თბილისის პერიფერიულ და ახლადშემოერთებულ უბნებში კულტურული
ღონისძიებების ორგანიზებაზე, სხვადასხვა მიმართულებების ცენტრების მხარდაჭერასა და
საუბნო პროექტების განხორციელებაზე;



დედაქალაქში კულტურის ხელშეწყობის სტრატეგიის ფარგლებში მნიშვნელოვანი აქცენტი
გაკეთდება

კულტურული

განსავითარებაზე.

ღირებულების

თბილისის

მერია

ექსპორტისა

შეიმუშავებს

და

და

კულტურული

დანერგავს

ტურიზმის

თანადაფინანსების

მექანიზმებს, რათა დედაქალაქი მიმზიდველი და საინტერესო გახდეს საერთაშორისო დონის
ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების, ჩვენებებისა და ანალოგიური შინაარსის
ღონისძიებების ორგანიზებისათვის;


დანერგება კულტურის სფეროს პროგრამებისა და განხორციელებული პროექტების ხარისხის
მართვის თანამედროვე სტანდარტები;

4.2.2. თბილისის ყველა რაიონში მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეების ამოქმედება

თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჰარმონიულ განვითარებაზე ოჯახთან ერთად ქალაქის
მერია იზრუნებს
არსებული პრობლემები:
შვილების ჰარმონიულ განვითარება მშობლები განსაკუთრებული ყურადღების საგანია.
თუმცა მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ფუფუნებად არის ქცეული ბავშვებისთვის მაღალი
ხარისხის სკოლისგარეშე განათლების უზრუნველყოფა, ვინაიდან თბილისის რაიონებში ამ
პროფილის ცენტრები ხელმისწავდომი არ არის, რასაც

განაპირობებს რამდენიმე მიზეზი:

არსებული, მცირერიცხოვანი ობიექტები გეოგრაფიულად შორს არის საცხოვრებელი ადგილიდან
და მათი მომსახურების საფასური ხშირ შემთხვევაში მიუღებლად მაღალია. თბილისს არ გააჩნია
სკოლისგარეშე განათლების ერთიანი სტრატეგია და არ არის ჩართული ამ მიმართულების
საერთაშორისო ან რეგიონულ ღონისძიებებში და პროგრამებში.

პრობლემის გადაჭრის გზები
მაღალი ხარისხის სკოლისგარეშე განათლების უზრუნველსაყოფად განხორციელდება


შემდეგი სახის ღონისძიებები:
შეიქმნება „წრეების“ პაკეტები, რომლითაც ისარგებლებენ სხვადასხვა ინტერესებისა და ნიჭის
მქონე მოსწავლე-ახალგაზრდები;



შეირჩევა მასწავლებლები და მიენიჭებათ შესაბამისი კვალიფიკაციები;



გაძლიერდება

მოხალისეთა

ინსტიტუტები,

როგორც

ადგილობრივი,

ისე

უცხოელი

ვოლონტიორების მოზიდვის გზით;
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დროში გაიწერება თბილისის უბნებში აღნიშნული წრეების ამუშავების და საჭირო
ინფრასტრუქტურის მომზადების გეგმა;



გეგმის შესაბამისა ეტაპობრივად გაიხსნება და ამუშავდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის
სასახლეები.

4.2.3. ბიბლიოთეკების მოდერნიზაცია

თბილისის ბიბლიოთეკები გადაიქცევა საზოგადოებისათვის მიმზიდველ თანამედროვე
სახელოვნებო ცენტრებად.
არსებული ოპრობლემებო
თბილისში ფუნქციონირებს მთავარი ბიბილიოთეკა 38 ფილიალით სხვადასხვა უბანში და
შემოერთებული

ტერიტორიების

6

ბიბლიოთეკა,

რომელთა

უმრავლესობა

სავალალო

მდგომარეობაშია, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე შინაარსობრივად. ბიბლიოთეკებში არ
არის შესაბამისი გარემო და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც დააკმაყოფილებდა
თანამედროვე თბილისელი ახალგაზრდის მოთხოვნებს. ბიბლიოტეკები განიცდიან თანამედროვე
ქართული ლიტერატურისა და ხარისხიანი თარგმანების მწვავე დეფიციტის.

პრობლემის გადაჭრის გზები
თბილისის ბიბლიოთეკების წინაშე არსებული გამოწვევების დასაძლევად განხორციელდება
შესაბამისი სამუშაოები, რომლებიც მოიცავენ:


ბიბლიოთეკების მოდერნიზაციის გეგმის დამტკიცებას, რომელიც ორი კონცეფციის შერწყმას
დაეყრდნობა: ტრადიციული ბიბლიოთეკა + თანამედროვე ტექნოლოგიები;



საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დახვეწას და

არსებული პერსონალის გადამზადებასა და

ახალი მაღალკვალიფიციური კადრების დაქირავებას;


ბიბლიოთეკების რეკონსტრუქციას თანამედროვე ევროპული საბიბლიოთეკო სტანდარტების
შესაბამისად;



ფართომასშტაბიანი კამპანიის გამართვას ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა
ბიბლიოთეკა და მედიათეკა აღიქმებოდეს ერთიან კულტურულ კერად;

4.2.4. ევროპის კულტურული დედაქალაქი
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არსებული პრობლემა
მსოფლიო დედაქალაქების რუკაზე თბილისი სამწუხაროდ არ აღიქმება მნიშვნელოვან
სახელოვნებო ცენტრად. ჩვენი დედაქალაქი არასაკმარისად არის ჩართული ისეთ რეგიონულ და
საერთაშორისო ინიციატივებში, რომლებიც საკადრისად წარმოაჩენდნენ თბილისის კულტურულ
პოტენციალს და მიღწევებს.

პრობლემის გადაჭრის გზები
თბილისი ღირსეულ ადგილს დაიკავებს ევროპის კულტურულ სივრცეში.
თბილისი ჩაერთვება ევროპის ქალაქების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კულტურულ
ინიციატივაში „კულტურის დედაქალაქი“, რომელიც ყოველწლიურად კულტურული ცხოვრების
ცენტრად ირჩევს ევროპის რომელიმე ქალაქს ან ქალაქებს და დამატებითი დაფინანსებით ქალაქს
საშუალებას აძლევს, მნიშვნელოვნად განაახლოს კულტურული დაწესებულებები. ჩვენი
დედაქალაქი ევროპულ დედაქალაქებთან პარტნიორობით განავითარებს საქალაქო კულტურულ
ინფრასტრუქტურას

და

სახელოვნებო

დაწესებულებებს.

აღნიშნული

პროექტი

გახდება

თბილისელებში ევროპულობისა და ევროპის მოქალაქეობის განცდის ამაღლების პარალელური
და

მასტიმულირებელი

სტანდარტების

პროცესი.

დაკმაყოფილება

ევროპის

თბილისს

კულტურული
საერთაშორისო

დედაქალაქის
ცნობადობის

დადგენილი
ზრდისა

და

კულტურული ტურიზმის განვითარების წინაპირობებს შეუქმნის. დამტკიცდება კულტურული
პროგრამა, რომელიც თბილისის უნიკალურობასა და თვითმყოფადობას თვალსაჩინოს გახდის
ევროპული ოჯახისათვის.

4.2.5. თანამედროვე სახელოვნებო მიმართულებების ქართულ ტრადიციულ კულტურაზე
დაფუძნებისა და ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა;

ხელი შეეწყობა ქართული კულტურის წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას საზღვრებს გარეთ;
არსებული პრობლემები
მსოფლიო მუდმივად ვითარდება. ჩნდება ახალი სახელოვნებო მიმართულებები და
მიმდინარეობები. წარმატება ხელოვნების ახალ მიმართულებებში ყოველთვის დაფუძნებულია
ეროვნულ კულტურულ ფასეულობებზე, ხოლო ჩვენი დედაქალაქის კულტურული ცხოვრება
განიცდის ქართულ ტრადიციებზე დაფუძნებული თანამედროვე სახელოვნებო მიმართულებების
სერიოზულ დეფიციტს. თბილისში ახალი კულტურული აქტივობები ხშირად ექსპორტირებულ
ფასეულობებს ეფუძნება - ქართული ტრადიციული ფესვები მივიწყებას არის მიცემული.

პრობლემის გადაძრის გზები
ჩენი გუნდის ხელმძრვანელობით, ქალაქის მერია ხელს შეეწყობს კონკურსებისა და
სემინარების

ჩატარებას

ისეთი

მიმართულებებით,

როგორიცაა

კლასიკური

ქართული

ლიტერატურა; ფოლკლორი; ზეპირსიტყვიერება; ქართული ტრადიციული წეს-ჩვეულებები;
ცნობილი ქართველი ხელოვანების მასტერ-კლასები; „ახალგაზრდული კინო“; ელექტრონული
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მუსიკის საღამოები; ახალი მუსიკალური მიმდინარეობების წახალისება და სხვა. კულტურის
ექსპორტისა

და

კულტურული

ტურიზმის

განსავითარებლად

დამტკიცდება

თბილისში

ქართული ტრადიციული კულტურის დარგების ხელშეწყობის სტრატეგია, რომლის ეტაპობრივი
განხორციელება 2015 წლიდან დაიწყება.
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5. მთავრობის ეფექტიანობის ზრდა
5.1 მმართველობა და ბიუჯეტი

თბილისელთა ინტერესების გათვალისწინება დედაქალაქის ბიუჯეტის პრიორიტეტების
განსაზღვრისა და ქონების ოპტიმალურად განკარგვის საქმეში უზრუნველყოფს მერიის
ეფექტიანი მმართველობის სისტემის ჩამოყალიბებას.

არსებული პრობლემები:
უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში თბილისის ბიუჯეტის დაგეგმვა, პრიორიტეტების
შემუშავება და ხარჯვითი პოლიტიკა გაუმჭვირვალე იყო, რაც ქალაქის მართვის პროცესზე
დემოკრატიული სამოქალაქო კონტროლს შეუძლებელს ხდიდა. შედეგად მივიღეთ არსებული
რესურსების არა ეფექტიანი და არარაციონალური ხარჯვა, რაც დიდწილად არ ემსახურებოდა
ქალაქის და მისი მაცხოვრებლების რეალური პრობლემების მოგვარებას.
წლების განმავლობაში თბილისის მერიის მხრიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვა ხდებდა
ერთპიროვნულად და არამიზნობრივად.
შემაშფოთებელია

ის

ფაქტი,

რომ

ბიუჯეტში

წარმოდგენილი

პროგრამებისა

და

ქვეპროგრამების აბსოლუტური უმრავლესობა არის ბუნდოვანი, როგორც შინაარსობრივი, ასევე
მიზნობრივი კუთხით. აღნიშნული გამოწვეულია, ერთის მხრივ არაკომპეტენტურობით, ხოლო
მეორეს მხრივ კორუფციული მიდრეკილებებით. ბიუჯეტის ავტორების მიერ წარმოდგენილი იყო
პროგრამის ან ქვეპროგრამის მხოლოდ ფინანსური პარამეტრი, ხოლო რაოდენობრივად
გაზომვადი საპროგნოზო სიდიდეები (აბსოლუტური, პროცენტული) უცნობი და დაფარულია.
მაგ: გზების მშენებლობისა და აღდგენის ქვეპროგრამაში არსად ჩანს მიმდინარე 2014 საფინანსო
წელს

საორიენტაციოდ დასაგები ახალი გზის ან რეაბილიტირებული გზის ფართობი

(გამოსახული კმ2, ან პროცენტში), კეთილმოწყობის პროგრამებში დაგეგმილი მოსაწყობი ეზოების
საპროგნოზო

რაოდენობის

ინდიკატორები,

გამწვანების

პროგრამებში

გასამწვანებელი

ტერიტორიის საპროგნოზო პარამეტრები, სოციალურ პროგრამებში ბენეფიციარების საპროგნოზო
რაოდენობა და ა.შ. შესაბამისად, დედაქალაქის საკრებულოსთვის თავიდანვე უცნობი რჩება
შეფასებისთვის მისთვის სახელმძღვანელო გაზომვადი ინდიკატორები.
თბილისის მერიის მიერ „ტრადიციად“ იქცა სახელმწიფო შესყიდვების ნაწილში ერთ
პირთან მოლაპარაკების მეთოდის გამოყენება. რის შედეგადაციზრდებოდა კორუფციული
გარიგებების რისკებ და მოსახლეობაში მკვიდრდებოდა უსამართლობის განცდას. მეორეს მხრივ,
წლების მანძილზე მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში იმარჯვებდნენ ის სუბიექტები,
რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული არიან მერიის მაღალჩინოსნებთან.
აბსოლუტური უკონტროლობის პირობებში და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების
საფუძველზე ხდებოდა მერიის დაქვემდებარებაში არსებული მიწებისა და ქონების განკარგვა.
იყო შემთხვევები, როდესაც მერია აფორმებდა ხელშეკრულებებს ისეთ კომპანიებთან, რომელთაც
არ გააჩნიათ საკუთარი აქტივები ან სამუშაო გამოცდილება და მათ ეკისრებოდათ შუამავლის
ფუნქცია, სამუშაოს უშუალო შემსრულებელსა და მერიას შორის. ვერავითარ კრიტიკას ვერ
უძლებს მერიის მიერ შექნილი შპს-ებისა
ემსახურება

ყოფილი

ხელისუფლების

და სსიპ-ების
პირად

და

საქმიანობა.

პოლიტიკურ

მათი უმრავლესობა
მიზნებს.

აღნიშნულ
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ორგანიზაციებში დღემდე ძირითადად დასაქმებულია ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები
და ყოფილი ხელისუფლების ნათესავ-მეგობრები.
წლების მანძილზე თბილისის მერიის ხელმძღვანელობის მიერ ხორციელდებოდა
ხელფასებისა და პრემირების უსაფუძვლოდ გაზრდილი ფონდის უსამართლო განაწილება
თანამშრომლებს შორის. როგორც წესი, პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ ის
თანამშრომლები,

რომლებიც

ნათესავურ

კავშირში

იმყოფებოდნენ

ქალაქის

მერიის

ხელმძღვანელობასთან ან ასრულებდნენ ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ დაკვეთებს.
ანალოგიური მიდგომა იყო საწვავისა და სატელეფონო საუბრების ლიმიტების კუთხითაც.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
ქალაქში, გამჭირვალე და დემოკრატიული მართველობის დამკვირდების მიზნოთ, ჩვენს მიერ
უზრუნველყოფილი იქნება:


ბიუჯეტის

დაგეგმვის

დროს

ქალაქის

მოსახლეობის

მაქსიმალური

ჩართულობა,

რისთვისაც მოხდება ვებ-გვერდისა და სპეციალური პორტალის გამოყენება, სადაც
მოსახლეობას საშუალება ექნება დაასახელოს მისთვის უმთავრესი რამდენიმე საკითხი,
რის საფუძველზეც მოხდება მონაცემთა თემატური კლასიფიცირება, რაც შემდგომში


გათვალისწინებული იქნება ბიუჯეტის დაგეგმვისას;
საბიუჯეტო წლის მანძილზე ქალაქის ბიუჯეტში
შესწორებების

ინტენსივობა

მინიმუმამდე

შესატანი

დაყვანა.

ცვლილებებისა

მხოლოდ

და

განსაკუთრებულ

შემთხვევებში განხორციელდება ცვლილებები, რომელთა მიზეზიც შესაძლოა გარე ან
გაუთვალისწინებელი ფაქტორები იყოს;


ბიუჯეტის შესრულებაზე კონტროლი დაწესება ერთდროულად რამდენიმე საქალაქო
სამსახურის

მიერ,

განხორციელება

რათა

მოხდეს

პრობლემების
მყისიერად.

იდენტიფიკაცია
საბიუჯეტო

და

შესაბამისი

მაჩვენებლების

ზომების

მონიტორინგი

განხორციელდება ყოველკვარტლურად;


მერიის

შესაბამის

სამსახურებს

შორის

კოორდინაციის

გაძლიერება,

მათ

შორის

განსაკუთრებული როლი დაეკისრება შიდა აუდიტის სამსახურის მუშაობას, რათა
პრევენციულად მოხდეს პრობლემური საკითხის იდენტიფიკაცია და შესწავლა;


ანალიტიკური სამსახურის გაძლიერდება, რომლის მხრიდანაც მუდმივი მონიტორინგი
იქნება

დაწესებული

საბიუჯეტო

პარამეტრების

შესრულებაზე.

პერიოდულად

განხორციელდება ანალიტიკური ინფორმაციის მომზადება სხვადასხვა მიმართულებით;
ქალაქის ბიუჯეტისა და ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი
პრიორიტეტების გაწერა და ღონისძიებათა გეგმის შემუშავება.


სარეზერვო ფონდის, ხარჯვა კოლეგიური ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
საფუძველზე;



სარეზერვო ფონდში არსებული სახსრების მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის ან
განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში ხარჯვა;



ვებ-გვერდზე

სარეზერვო

ფონდიდან

გაწეული

ხარჯებისა

და

შესრულებული

პროექტების შესახებ ინფორმაციის სისტემატური გამოქვეყნება .
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ქალაქის ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსების გამჭვირვალობა, რაც ჩვენი საბიუჯეტო
პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებ იქნება. დეტალურად გაიწერება პროგრამის
ამოცანები და მიზნები, ასევე ვადები და შესრულების ეტაპები;



მოსალოდნელი

საპროგნოზო

შედეგის

ამსახველი

გაზომვადი

ინდიკატორები

მომზადდება, რათა შესაძლებელი გახდეს კონკრეტული პროგრამის ეფექტიანობის
შეფასება;


დედაქალაქის საკრებულოსა და მერიის შესაბამისი სამსახურების მიერ პერიოდულად
შუალედური

შედეგებისა

და

უკვე

შესრულებული

სამუშაოების

ფაქტობრივი

ანალიზიების განხორციელება;


ცალკეული

პროგრამის დასრულების შემდგომ მიღებული შედეგების შეფასება და

საბოლოო დასკვნის მომზადება იმის შესახებ, თუ რამდენად იქნა მიღწეული დასახული
მიზნები.


სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით ტენდერების ჩატარება;



ერთ პირთან მოლაპარაკების მეთოდის გამოყენების მინიმუმამდე დაყვანა. გარდა
მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცალკეყლი გამონაკლისი შემთხვევებისა.



შესყიდვების პოლიტიკის ფარგლებშიტენდერში მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდა ახალი



კომპანიების მოზიდვის გზით
მერიის დაქვემდებარებაში არსებული მიწისა და სხვა ქონების განკარგვისა და შემდგომი
სარგებლობის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით კოლეგიური ორგანოს
(კომისიის) შექმნა, რომლის კოორდინაციას განახორციელებს უშუალოდ დედაქალაქის
მერი;



თბილისის ქონების მართვის სააგენტოს საქმიანობის ძირეულად გადახედვა. მოხდება
დედაქალაქის საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაცია და მართვის ქმედითი
ინსტრუმენტების შემუშავება;



საშუამავლო

კომპანიებთან

გაფორმებული

კონტრაქტების

გადახედვა

რომლებიც

სატელიტის ფუნქციას ასრულებენ მერიასა და სამუშაოს უშუალო შემსრულებლებს შორის;


მერიის მიერ შექმნილი შპს-ებისა და სსიპ-ების საქმიანობის საქმიანობის შესწავლა და
მათი რაოდენობრივი და საკადრო ოპტიმიზაცია;



სისტემური ზედამხედველობის გაძლიერება, მართვისა და ანგარიშგების ეფექტური
მეთოდების დანერგვა.

სახელფასო და პრემირების არსებული სისტემის ძირეულად გადახედვა;
მხოლოდ იმ თანამშრომლების მატერიალური წახალისება, რომელთა მიერ დამატებით
შესრულებული

იქნება

კონკრეტული

სამუშაოები;

წარდგინებას

თანამშრომლის

პრემირებაზე განახორციელებსცალკეული სამსახურის ან სტრუქტურული ქვედანაყოფის
ხელმძღვანელი, რომელსაც თავის მხრივ მოუხდება იმის დასაბუთება, თუ კონკრეტულად
რა სამუშაოს შესრულებისათვის ხდება კონკრეტული თანამშრომლის მატერიალური
წახალისება;


საწვავზე და სატელეფონო საუბრებზე ლიმიტების დაწესება, კონკრეტული თანამშრომლის
დატვირთვისა და მასზე დაკისრებული ფუნქციების გათვალისწინებით;



უმკაცრესი კონტროლის დაწესდება სამივლინებო თანხების რაციონალურ ხარჯვაზე.
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5.2 ინტეგრაცია გლობალურ პროცესებში

არსებული პრობლემები:
საქართველოს დედაქალაქი დაძმობილებული არის

მსოფლიოს სვადასხვა ქვეყნის 15

ქალაქთან, ასევე 15 ქალაქთან აქვს გაფორმებული პარტნიორული ხელშეკრულება.
დღეისათვის მსოფლიოში 522 ქალაქი არსებობს, სადაც მოსახლეობა ერთ მილიონ
მაცხოვრებელს აღემატება. მათგან მხოლოდ ხუთი ქალაქი არის თბილისთან დაძმობილებული
(ატლანტა, ერევანი, კიევი, კაირო და დოჰა). ხოლო 15 პარტნიორი ქალაქიდან მხოლოდ 10
ქალაქის მოსახლეობა აღემატება მილიონ მაცხოვრებელს (ბაქო, მინსკი, ოდესა, ანკარა, ათენი,
პარიზი, სტამბოლი, ვარშავა, ბუდაპეშტი, ხარკოვი).
შესაბამისად, პარტნიორი ქალაქების რიცხვი ძალზე მცირეა საიმისოდ, რომ სერიოზული
საერთაშორისო საქმიანი ურთიერთობები აეწყოს.
თბილისი 2009 წლიდან არის ასევე ძირითადი ევროპული ქალაქების ქსელის EUROCITIES წევრი, თუმცა მისი შესაძლებლობები მხოლოდ მინიმალურად არის გამოყენებული.
დაძმობილებული თუ პარტნიორი ქალაქების ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული
ინვესტიციების

ერთობლიობა

მთლიანი

ინვესტიციების

მოცულობაში

საკმაოდ

მცირეა.

შესაბამისად, არასათანადოდ არის გამოყენებული საინვესტიციო პოტენციალიც.

პრობლემის გადაჭრის გზები:
საერთაშორისო თანამეგობრობაში დედაქალაქის უკეთ ინტეგრირებისა და შესაბამისი
სარგებლის მაქსიმიზაციის მიზნით:


გააქტიურდება მუშაობა, რათა მსოფლიოს დიდ ქალაქებთან მოხდეს დაძმობილების ან/და
პარტნიორული

ხელშეკრულების

გაფორმება.

რაც

იქნება

მნიშვნელოვანი

ნაბიჯი

ინვესტიციების მოზიდვისათვის და სხვა დედაქალაქების მაცხოვრებლებთან თბილისის
მოსახლეობის კულტურული დაახლოების საშუალება;


განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ინვესტორი ქვეყნების პირველი ოცეულის დიდ
ქალაქებს.

მოხდება

ჩვენი

პარტნიორი

ქვეყნების

ქალაქების

უკეთ

ინფორმირება

დედაქალაქში დაგეგმილი სიახლეებისა თუ მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ;


მოხდება აღნიშნული ქვეყნების მოქალაქეების ყურადღების მიპყრობა საზოგადოებრივი,
კულტურული,

სპორტული

და

სხვა

ღონისძიებების

ორგანიზების

კუთხით.

(კულტურული დღეების მოწყობა, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება, საპატიო
მოქალაქეების არჩევა–დაჯილდოვება და ა.შ);


განსაკუთრებით გამახვილდება ყურადღება იმ ქალაქებთან ურთიერთობებზე, სადაც ჩვენი
თანამემამულეები არიან დასახლებული და ჩამოყალიბებულია სათვისტომოები.



გააქტიურდება

მუშაობა

EUROCITIES-ის

ფარგლებში,

მეტი

საერთო

პროგრამის

მომზადებისა და შეთავაზებისათვის;


დაიწყება

იმ

ქვეყნების

დიდ

ქალაქებთან

ინტეგრაცია,

სადაც

დიპლომატიური

წარმომადგენლობები გაგვაჩნია და სადაც დღემდე არც დაძმობილებული და არც
პარტნიორი ქალაქი არა გვყავს. ასეთებია: ჩინეთი, ინდოეთი, იაპონია, ბრაზილია,
ავსტრალია, კანადა, ჩეხეთი, ბელგია, ნიდერლანდები, დანია, არაბეთის გაერთიანებული
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ემირატები, შვეიცარია, რუმინეთი, ბულგარეთი, ფინეთი, კუვეიტი, ირანი, სამხრეთ
აფრიკის რესპუბლიკა და სხვა.

5.3 საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი მიმართულებები

მისია
თბილისის

მერიის

საზოგადოებასთან

ურთიერთობის

სამსახურის

მისიაა,

იყოს

დამაკავშირებელი რგოლი საზოგადოებასა და მერიას შორის, ხელი შეუწყოს მოქალაქეთა
ჩართულობას

დედაქალაქის

პრობლემების

გადაჭრასა

და

გადაწყვეტილებების

მიღების

პროცესში, გაზარდოს უწყების გამჭვირვალობა. საქმიანობს მთავრი ორიენტირი არის მოქალაქე
და ზრუნვა მისი საჭიროებების გადაწყვეტაზე.
შემდგომი

წლების

განმავლობაში

საზოგადოებასთან

ურთიერთობის

სამსახურის

სტრატეგიულ მიზნებს წარმოადგენს:
1. საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში;
2. ანგარიშვალდებულება მოქალაქეთა მიმართ, საქმიანობის გამჭვირვალობა

და

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;
3. მედიასთან ურთიერთობის გაძლიერება.

საქმიანობის გამჭვირვალობა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
უწყების

წარმატების

ერთ-ერთი

უმნიშვნელოვანესი

კომპონენტი

მისი

საქმიანობის

გამჭვირვალობა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაა.
მერიის

საზოგადოებასთან

ურთიერთობის

სამსახური

საკუთარ

ვებ-გვერდზე

უზრუნველყოფს
საჯარო
ინფორმაციის
პროაქტიულად
გამოქვეყნებას,
აგრეთვე,
ელექტრონულად თუ ფიზიკურად შემოსული განცხადებების სრულ აღრიცხვას და მათ
დროულად დაკმაყოფილებას ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა სრული დაცვით.
სრულიად შეიცვლება მერიის ვებ-გვერდის კონცეფცია. ის იქნება ერთ-ერთი რესურსი
ინფორმაციის სრულფასოვანად მისაღებად. ვებ-გვერდზე განთავსდება: მერიის სამოქმედო
გეგმები,

სტრატეგიები,

კონცეფციები,

პროექტები,

ანგარიშები,

ბიუჯეტი,

ინფორმაცია

ტენდერების, ვაკანსიების, ხელფასების, მივლინებების შესახებ და სხვა.
შეიქმნება ბაზა, რომელიც სრულად აღრიცხავს საჯარო ინფორმაციის შესახებ შემოსულ
მოთხოვნებსა და გაცემულ ინფორმაციას.
უწყების მხრიდან ანგარიშვალდებულების გაზრდისა და საზოგადოების ინფორმირების
მიზნით, წელიწადში მინიმუმ ორჯერ მომზადდება და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს
წარედგინება ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ.

საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში
არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორთან თანამშრომლობა
მერიის მიერ დაგეგმილი პროექტების მეტი გამჭვირვალობისა და ამ პროცესში მოქალაქეთა
ჩართულობის გაზრდის მიზნიღ მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა
და უწყებასა და მესამე სექტორს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება. ამისათვის დედაქალაქის
პრობლემატიკაზე მომუშავე და სხვა დაინტერესებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მერიის
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ პირდაპირ, პროაქტიულად მიეწოდება
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ინფორმაცია კონკრეტული პროექტების, ინიციატივების, განვითარების სტრატეგიებისა და სხვა
სიახლეების შესახებ, ხოლო ყოველი კვირის ბოლოს ეს ორგანიზაციები მიიღებენ ე.წ.
ნიუსლეთერებს, რათა მუდმივად იყვნენ ინფორმირებულნი მერიაში მიმდინარე ღონისძიებებისა
და სიახლეების შესახებ;
პრიორიტეტი

გახდება

არასამთავრობო

სექტორის

წარმომადგენლებთან

წინასწარი

კონსულტაციები და სამუშაო შეხვედრები ამა თუ იმ პროექტთან თუ პოლიტიკის შემუშავებასთან
დაკავშირებით. საჭიროების შემთხვევაში, მერია შექმნის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და
სფეროს სპეციალისტებისგან შემდგარი სპეციალურ სამუშაო ჯგუფებს. გარდა ამისა, მოხდება
არასამთავრობო

ორგანიზაციების

წარმომადგენელთა

ჩართვა

მერიის

პროექტებისა

და

პროგრამების მონიტორინგის პროცესში.
მერია იღებს ვალდებულებას და წელიწადში ორჯერ საჯარო შეხვედრაზე საქმიანობის შესახებ
ანგარიშს წარუდგენს მესამე სექტორის წარმომადგენლებს.

შეხვედრები მოსახლეობასთან
იმის გათვალისწინებით, რომ მერიის მიერ განსახორციელებელი პროექტები და პროგრამები
სოციალურად

ორიენტირებულია,

აუცილებელია,

მან

მოსახლეობამდე

მიიტანოს

სწორი

გზავნილები კონკრეტული პროექტებისა და პროგრამების შესახებ. ამისათვის მოსახლეობასთან
შეხვედრები და პირდაპირი კომუნიკაცია ინტენსიურ სახეს მიიღებს. ეს, ერთი მხრივ, გაზრდის
მათი ინფორმირებულობის დონეს, ხოლო, მეორე მხირვ, გაიზრდება მოქალაქეთა ჩართულობა
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ყოველივე ეს კი მერიის პრიორიტეტების სწორად
დაგეგმვასა და მიზანმიმართული პოლიტიკის გატარებაში დაეხმარება. მოსახლეობას კი ზუსტად
ეცოდინება, თუ რაში და რატომ იხარჯება მერიის ბიუჯეტი.

მედია, როგორც საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ეფექტური საშუალება
იმისათვის, რომ მოსახლეობას მერიის საქმიანობისა და პოლიტიკის შესახებ მეტი ინფორმაცია
ჰქონდეს, აუცილებელია მედიასთან მჭიდრო და ეფექტური თანამშრომლობა. ამისათვის:



მერიაში სისტემატურად ჩატარდება ბრიფინგები და პრესკონფერენციები;



ყოველკვარტლურად მედიას წარედგენება საქმიანობის დეტალური ანგარიში;



მოეწყობა მედია-ტურები და სემინარები მედიის წარმომადგენლებისთვის;



მერია ხელს შეუწყობს მედია-საშუალებების წარმომადგენლებს, მიიღონ უწყების
შესახებ სრული ინფორმაცია მათთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებზე.

სოციალური ქსელების მზარდი გავლენის პირობებში, მისი გამოყენება მოქალაქეების
ინფორმირების ეფექტური საშუალებაა. ამისათვის სოციალური ქსელებით ინფორმაციის
გავრცელება იქნება ინტერაქტიული და ეს პლატფორმა გამოყენებული იქნება მომხმარებელთა
განხილვებში ჩართვისა და მათთან უკუკავშირის დასამყარებლად. გაიმართება ონლაინკონფერენციები, ხოლო პრესკონფერენციები livestream-ის მეშვეობით მიეწოდებოდება ინტერნეტმომხმარებელს.
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