
საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს სამოქალაქო 
საბჭოების წევრების მიერ გამოვლენილი საჭიროებები იმერეთში

2018 წელს  “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ინიციატივით შეიქმნა მოქალაქეთა 
გაერთიანება - სამოქალაქო საბჭო, რომლის მიზანია თითოეულ მუნიციპალიტეტში არსებული ყველაზე 
მნიშვნელოვანი პრობლემების გამოვლენა და ჩვენი შუამდგომლობითა და ადგილობრივი მოსახლეობის 
ჩართულობით ამ პრობლემების აღმოფხვრა.

სამოქალაქო საბჭოები გამოავლენენ  და აღწერენ მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებს. ჩვენ 
მიერ შედგენილი პრობლემების დოკუმენტი, შესაძლოა მნიშვნელოვანი წყარო იყოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის, ასევე მუნიციპალური განვითარების 
ფონდისთვის და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის ამა თუ იმ დასახლებაში არსებული საჭიროებების 
იდენტიფიკაციისთვის და შემდგომში მოსახლეობის საკეთილდღეოდ ინფრასტრუქტურული თუ სხვა სახის 
პრობლემის მოსაგვარებლად.

წარმოგიდგენთ უშუალოდ მოქალაქეების მიერ დასახელებული პრობლემების ჩამონათვალს, რომელიც 
მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგი წლის ბიუჯეტში აისახოს.

მნიშვნელოვანია, რომ  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოების 
წევრების მიერ გამოვლენილი პრობლემების შესწავლა  მუნიციპალიტეტის მერიამ დაიწყოს მაქსიმალურად 
შემჭირდვებულ ვადებში, პრობლემების მასშტაბურობის მიხედვით კი მიმართოს შესაბამის სახელმწიფო 
უწყებებს, რათა მაქსიმალურად ეფექტიანად მოხდეს მომავალი წლის ბიუჯეტში მოსახლეობის ჩართულობით 
გამოვლენილი ინფრასტრუქტურული და კომუნალური საკითხების მოგვარება.  

ჩვენი მხრიდან მზად ვართ, რომ დამატებით კონსულტაციებში ჩავერთოთ ჩვენი ორგანიზაციის სამოქალაქო 
საბჭოს წევრებისა და რეგიონული ოფისის წარმომადგენელთა მონაწილეობით.

პუბლიკაცია მომზადდა ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური 
მხარდაჭერით

ადგილმდებარეობა პრობლემის ტიპი მოსახლეობის მოთხოვნა 

ქალაქი ქუთაისი საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის 
მოუწესრიგებელი 
სისტემა

 Î საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელი 
ადგილების მოწესრიგება         

 Î საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ადაპტირება 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთათვის

 Î მოქალაქეებზე მორგებული გადაადგილების 
გრაფიკის გაწერა, გრაფიკის შესრულების 
კონტროლი

მოუწესრიგებელი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა

 Î ნიკეას ქ. #21-ში მისასვლელი გზის საფარის 
მოწესრიგება

 Î გუგუნავას ქუჩაზე გზის საფარის მოწესრიგება

 Î ნიკეას ქუჩიდან გამსახურდიას ქუჩაზე 
გასასვლელის მოწესრიგება, გზის გამყოფი 
აღნიშვნისა და გარე განათების მოწყობა

 Î ხმოვანი შუქნიშნების დამონტაჟება

 Î ზებრა-გადასასვლელების მოწესრიგება-
გადაღებვა

 Î ზ. ჭავჭავაძის ქუჩაზე მოძრაობის 
დარეგულირება,ლითონის კონსტრუქციის 
საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა

 Î  ზ. გამსახურდიას გამზირსა და 
ორახელაშვილის ქუჩის კვეთაზე შუქნიშნის 
მოწყობა

 Î ზ. ჭავჭავაძისა და ნიკეას ქუჩის კვეთაზე 
მიწისქვეშა გადასასვლელისა და 
ტროტუარების მოწესრიგება

ანტისანიტარია  Î ახალგაზრდობის გამზირის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე არსებული წყლის არხის 
სანაპიროს მოწესრიგება

მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 Î ზ. ჭავჭავაძის გამზირზე #58 კორპუსის 
სადრენაჟე სისტემის მოწესრიგება

 Î თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო 
ბილიკებისა და პანდუსების რეკონსტრუქცია

 Î ისტორიულ უბანში არსებული  ავარიული 
სახლების  გამაგრება-რესტავრაცია

 Î  საზოგადოებრივი ტუალეტების მოწყობა

ადგილმდებარეობა პრობლემის ტიპი მოსახლეობის მოთხოვნა 

წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტი

მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 Î ლორთქიფანიძის ქუჩაზე, გურამიშვილის 
#6-ისა და  #1 ბაღის მიმდებარედ 
კანალიზაციის მოწესრიგება

 Î წყალტუბოს პარკში საზოგადოებრივი 
საპირფარეშოს მოწყობა

 Î წყალტუბოს პარკის, წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში სოფელ მეორე უბნისა და 
სოფელ გუმათის წყლით უზრუნველყოფა

 Î ქალაქში ბავშვთა გასართობი მოედნებისა 
და სპორტული კომპლექსის მოწყობა

 Î დედაენის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობა

 Î წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში ხიდების 
ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირთათვის 

 Î წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი 
მეორე უბნის ბუნებრივი აირით 
უზრუნველყოფა

საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის 
მოუწესრიგებელი 
სისტემა

 Î სოფელ დღნორისას, ხომულისა და 
ზარათის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 
უზრუნველყოფა

მოუწესრიგებელი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა

 Î გურამიშვილის ქ. #2-ში, ასევე სოფლებში: 
ჩუნეში, ხომულში,  მაღლაკში, რიონსა და 
ზარათში გზის საფარის მოწესრიგება

ადგილმდებარეობა პრობლემის ტიპი მოსახლეობის მოთხოვნა 

ბაღდათი,სოფელი 
წითელხევი

სასმელი წყლის 
ხელმისაწვდომობა

 Î მოსახლეობის სასმელი წყლით 
უზრუნველყოფა

მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 Î მდინარის  ნაპირსამაგრი სამუშაოების 
ჩატარება

მოუწესრიგებელი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა

 Î შიდა გზების მოასფალტება

ანტისანიტარია  Î სანაგვე ურნებისა და ნაგავშემკრები 
კონტეინერების დამონტაჟება

ადგილმდებარეობა პრობლემის ტიპი მოსახლეობის მოთხოვნა 

ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტი

სასმელი წყლის 
ხელმისაწვდომობა

 Î სოფელ გელათის მოსახლეობის სასმელი 
წყლით უზრუნველყოფა

მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 Î კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

 Î წერეთლის ქ. #4-ში განთავსებული 
კორპუსის, სასტუმრო “შევარდენის” 
შენობის, გამსახურდიას ქუჩა #40-ისა და 
ცირეკიძის ქუჩა #1-ში მდებარე კორპუსის 
ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა 

ადმინისტრაციული 
/ სამართლებრივი 
საკითხების მოწესრიგება

 Î ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
გელათის ადმინისტრაციული საზღვრების  
დადგენა  (ისტორიული საზღვრების 
მიხედვით)

ადგილმდებარეობა პრობლემის ტიპი მოსახლეობის მოთხოვნა 

ხონის 
 მუნიციპალიტეტი

მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 Î სოფელ კონტუათში საბავშვო ბაღის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერისა და 
ატრაქციონის მოწყობა

 Î ქალაქ ხონის ტერიტორიაზე სპორტული 
მოედნის მოწყობა

 Î ქალაქ ხონის ტერიტორიაზე 
საზოგადოებრივი ტუალეტების მოწყობა

მოუწესრიგებელი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა

 Î სოფელ ახალბედისეულში გზის საფარის 
მოწესრიგება

ადგილობრივი ბაღის 
აღმზრდელების შრომის 
ანაზღაურება

 Î ბაღის აღმზრდელების შრომითი 
ანაზღაურების გაზრდა


