
  

N3 დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა 

დემოკრატიული მოძრაობა - თავისუფალი საქართველო 

 

საარჩევნო პროგრამა 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის 

დავიბრუნოთ საქართველო ! 

 
გთხოვთ, თქვენი შენიშვნები ჩვენი პროგრამის შესახებ 

მოგვწეროთ სოციალურ ქსელში: https://www.facebook.com/dimaandkakha 

ქართული პოლიტიკა დღეს მონოპოლიზებული აქვთ ფსევდოლიბერალურ პარტიებს 

(ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება, ევროპული საქართველო, რესპუბლიკელები 

და სხვ.), რომლებიც ნომინალურად არიან ერთმანეთთან დაპირისპირებული, 

სინამდვილეში კი როგორც საგარეო, ისე საშიანო პოლიტიკაში იდენტური მიდგომები 

გააჩნიათ. მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ეროვნული ძალებისთვის სხვადასხვა 

იარლიყის  მიკერება, მარგინალიზაცია და პოლიტიკური ცხოვრებიდან გარიყვა. 

ჩვენი ამოცანაა ქართულ პოლიტიკაში ეროვნული და პრაგმატული საწყისების 

დამკვიდრება. ყოველი კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტის დროს ჩვენ უნდა 

დავფიქრდეთ არა იმაზე, თუ რა რეკომენდაციას გვაძლევს „საერთაშორისო საზოგადოება“, 

არამედ პირველ რიგში იმაზე თუ რამდენად სასარგებლო იქნება ესა თუ ის ქმედება 

საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის.  

სოციალური საკითხები: 

1. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მთლიანად იქნება ამოღებული პრემიები, დანამატები,  

კონცერტები და ვერტიკალური ბაღები. მკვეთრად შემცირდება სამივლინებო, 

ავტომანქანების შესყიდვის და მომსახურების ხარჯები. 

 

კოდი დასახელება (მლნ ლარებში) 2014 2017 2018 

01 02 01 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების 

ღონისძიებები 
 

შუქნიშნების, ავტობუსის ტაბლოების, საგზაო ნიშნების მოწყობა. 

8,9 20,7 8,0 

01 02 04 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების 

რეგულირება 
 

„სი-ტი პარკის“ წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება 

2.4 4,0 0,0 

2 1 
შრომის ანაზღაურება 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 

44,5 
 
3 417 

87,6 
 
5 682 

40,0 
 

4 
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 
 

თბილისის საინვესტიციო პოტენციალის კვლევა და დემონსტრირება 
12,5 3,1 0,1 



06 02 02 

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი 

ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ 

ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება 

3,35 7,2 15,0 

06 02 14 უფასო სასადილოები 10,8 16,2 23,0 

06 02 21 
თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-

პატრონობა 
3,0 1,2 6,0 

07 01 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

ხელშეწყობა 
79,0 11,4 25,0 

07 02 03 

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების 

ხელშეწყობა 

 
მერიის ვებ-საიტის გაუმჯობესება 

1,3 4,6 1,0 

07 02 04 

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

გავრცელება 

 
მერიის მიერ განხორციელებული პროექტების რეკლამირება 

0,85 1,08 0 

08 04 01 
საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“ 

 
მერიის მუსიკალური ორკესტრი 

0 0,3  

08 05 

კულტურის ღონისძიებები 

 
სახალხო და რელიგიური დღესასწაულებიი აღნიშვნა. თეატრის, 
ლიტერატურის და სხვა ხელოვნების სფეროების პოპულარიზაციის 
ხელშეწყობა. 

3,55 3,235 0,1 

 სესხების რესტრუქტურიზაციის ფონდი 0 0 20,0 

 
ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერების 

მხარდაჭერა (კატალიზატორებით აღჭურვა და სხვ) 
  19,0 

 

2. შეჩერდება მოვალეების გამოსახლება საცხოვრებელი ფართებიდან: აუქციონზე 

გამოტანილ საცხოვრებელ ფართებს შეისყიდის თვითმმართველობა და იჯარა-

გამოსყიდვის უფლებით დაუბრუნებს იპოთეკურ მოვალეებს.  

 

დღეს დღეობით მოვალეთა რეესტრში 222 571 მოვალეა რეგისტრირებული. 

ყოველწლიურად ათასობით ადამიანს უწევს საკუთარი სახლების დატოვება.  

 

ჩვენი პროექტით ბიუჯეტში შეიქმნება რესტრუქტურიზაციის ფონდი, რომელიც 

შეისყიდის აუქციონზე გამოტანილ უძრავ ქონებას, რომელსაც გამოსყიდვის უფლებით 

გადასცემს მოვალეს და დაუწესებს მას 10 წლიან, უპროცენტო გადახდის გრაფიკს. 

  

3. გაიზრდება უფასო სასადილოების დაფინანსება. თვითმმართველობა გადაამოწმებს თუ 

რამდენად სამართლიანად მიენიჭებათ ქულები სოციალურად დაუცველებს 

სახელმწიფო სააგენტოს მიერ.   



უფასო სასადილოებში ერთი ადამიანისთვის განკუთვნილი ე.წ. „რიმა ბერაძის პაკეტის“ 

ღირებულება 1.18 ლარს შეადგეს. დღეის მდგომარეობით თბილისში 38 000 სარგებლობს 

უფასო სასადილოების მომსახურებით, ხოლო რიგს ელოდება - 7 500. ბიუჯეტის ჩვენი 

პროექტის მიხედვით უფასო სასადილოებით ისარგებლებს ყველა ბენეფიციარი და 

იმავდროულად გაიზრდება ერთი ულუფისთვის გამოყოფილი თანხა.  

4. მოეწყობა სოციალური სახლები უსახლკაროებისთვის, დევნილებს დაუკანონდებათ 

მიწის ნაკვეთები.  

 

თბილისში დღეს უკვე არის მე-13 რაიონი, უსახლკაროთა ჩასახლებები და გეტოები. 

ნანგრევებში ან საერთოდ ღია ცის ქვეშ ცხოვრობს ათასობით ადამიანი, ისევე როგორც 

შავკანიანები 30-იანი წლების ამერიკაში. იმავდროულად უამრავი სახელმწიფო შენობა 

გამოკეტილია წლების მანძილზე, როგორც თბილისში ისე რეგიონებში. 

 

ჩვენი გეგმით, მოხდება ამ შენობების ადაპტირება საცხოვრებლად და უსასყიდლო 

სარგებლობაში გადაეცემათ უსახლკაროებს.  

 

5. თვითმმართველობა 4 და მეტ შვილიან ოჯახებს უსასყიდლოდ გადასცემს მიწის 

ნაკვეთებს და საცხოვრებელ ფართებს. 

 

6. საწვავი და მედიკამენტები გაიყიდება რეალურ საბაზრო ფასებში. თვითმმართველობა 

მოიწვევს საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიებს, რომლებიც შეამოწმებენ, თუ 

რამდენად შეესაბამება ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის ტარიფები რეალურ 

თვითღირებულებას.  

 

მედიკამენტები საქართველოში იყო და რჩება მმართველ პარტიასთან ასოცირებული 

ბიზნესის მონოპოლიად (PSP, AVERSI, PHARMADEPO და სხვ). მედიკამენტები აქ 

უსინდისოდ ძვირად იყიდება. მაგ: ფართო მოხმარების პრეპარატი - კაპტოპრილი (25 

მგ x 20 აბი) თბილისში ღირს 4,50 ლარი, ხოლო მოსკოვში - 89 რუბლი ანუ 0,54 თეთრი. 

თითქმის იგივე მდგომარეობაა საწვავის ფასებზე. 

თვითმმართველობამ ბიზნესის კეთების საშუალება უნდა მისცეს, დამოუკიდებელ, არა 

ქსელურ აფთიაქებს და საწვავის გასამართ სადგურებს, რაც გამოიწვევს 

მედიკამენტებზე ფასების განახევრებას, ხოლო საწვავზე 20-30 თეთრით კლებას.  

 

 

 



ქალაქის განვითარება: 

 

7. თბილისში შეჩერდება ახალი საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა. ქალაქის 

მთელი დარჩენილი ტერიტორია მოხმარდება მწვანე საფარის, გზების და 

ავტოსადგომების ქსელის გაფართოებას.  

 

სამთავრობო დაწესებულებების ნაწილი თბილისიდან გატანილი იქნება რეგიონებში. 

 

8. ყველა ავტომანქანა აღჭურვილი იქნება კატალიზატორით. დამონტაჟების ხარჯებს 

დაფარავს თვითმმართველობის ბიუჯეტი.  

2018 წლიდან სახელმწიფო შესყიდვა გამოცხადდება მხოლოდ ელექტრომობილებზე. 

თბილისში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი (აზოტის დიოქსიდი, მტვერი და სხვ) 

საშუალოდ 3-ჯერ, ხოლო ზოგიერთ უბანში 5-ჯერ აღემატება დასაშვებ მაჩვენებელს, 

რისი გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი ტრანსპორტის გამონაბოლქვია, რაც თავის მხრივ 

განსაკუთრებით გაიზარდა ტექ-დათვალიერების სისტემის გაუქმების შემდეგ.  

2018 წლიდან ამოქმედდება ტექ-დათვალიერების სისტემა, თუმცა რეალურად დღეს 

ავტო-პარკი რეალურად არ პასუხობს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. ამიტომაც  

თბილისის ბიუჯეტი ერთჯერადად დააფინანსებს კატალიზატორების მონტაჟს, რამაც 

მნიშვნელოვნად უნდა შეამციროს ჰაერის დაბინძურება.  

9. 2 წლის მანძილზე მიკროავტობუსებს მთლიანად ჩაანაცვლებენ ავტობუსები. მოეწყობა 

სპეციალური დერეფნები საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის.  

 

10. გაუქმდება „სიტი პარკთან“ დადებული ხელშეკრულება. ახალი კომპანიის ფუნქცია 

იქნება არა ჯარიმების გამოწერა, არამედ ავტოსადგომების მოწყობა.  

 

11. თბილისის და ბათუმის თვითმმართველობებში შეიქმნება იმიგრაციის სამსახურები, 

რომლებიც განახორციელებენ ზედამხედველობას უკანონო იმიგრაციაზე.  

 

თბილისის თვითმმართველობა მიმართავს პარლამენტს საკანონმდებლო წინადადებით 

- აიკრძალოს ჩადრის/ ნიქაბის ტარება საჯარო ადგილებში. 

 

მხოლოდ ბოლო 3 წლის მანძილზე გაიცა 80 000 ბინადრობის მოწმობა. ამ მონაცემებში 

არ შედის მოქალაქეობის საეჭვო გარიგებების გზით მიღების სტატისტიკა. თბილისის 

და ბათუმის ცენტრში სწრაფი ტემპით იქმნება ე.წ. თურქული და არაბული 



კვარტლები. ჩვენ მივესალმებით ტურისტებს, მაგრამ არა მიგრანტებს - უცხოელებს არ 

უნდა მიეცეთ ქვეყანაში უკანონოდ დარჩენის და მუდმივად ცხოვრების საშუალება. 

უნდა ამოქმედდეს დეპორტაციის იურიდიული პროცედურები, რომელიც არსებობს 

ამგვარი შემთხვევებისთვის ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში. 

 

12. ყველა სარეკლამო დაფა განთავსდება ქართულ ენაზეც.  

 

13. თბილისიდან და სხვა ქალაქებიდან კაზინოები და სხვა სათამაშო დაწესებულებები 

გატანილი იქნება ნაკლებად დასახლებულ ტურისტულ ცენტრებში (მაგ: გუდაურში). 

 

14. თბილისში აშენდება ახალი ბაგა-ბაღები, რამდენიც საკმარისი იქნება 

დედაქალაქისთვის.  

 

დღეს თბილისის მერია მრავალმილიონიან ხელფასებს და პრემიებს  იღებს ბაგა-

ბაღებისთვის წართმეული ფულიდან. „ოცნების“ მმართველობის პირობებში ბაგა-

ბაღების დაფინანსება შემცირდა 79-დან 11 მილიონამდე, ხოლო შრომის ანაზღაურება 

გაიზარდა 44-დან 87 მილიონამდე. შედეგად დღეს ბაგა-ბაღში ბავშვის „მოწყობა“ უფრო 

რთულია, ვიდრე ზოგიერთ უნივერსიტეტში. 

 

ჩვენი პროექტით კვლავ გაიზრდება ბაგა-ბაღების მშენებლობისთვის გამოყოფილი 

თანხები, რათა თბილისს ჰქონდეს საკმარისი რაოდენობის სკოლამდელი 

დაწესებულებები. 

 

რეგიონების განვითარება: 

15. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები გადაეცემა მხოლოდ საქართველოს 

მოქალაქეებს, საძოვრები და ტყეები - თვითმმართველობებს. 

 

16. თვითმმართველობის ბიუჯეტი დააფინანსებს ხვნა-თესვის და შეწამვლის სამუშაოებს 

სოფელში.  

 

“ოცნებამ” 2017 წელს საერთოდ გააუქმა ხვნა-თესვის მხარდაჭერის პროგრამა, რითაც 

არსებითად შემცირდა დამუშავებული ფართობები. სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს არაპროფესიონალიზმის შედეგად პრაქტიკულად განადგურებულია 

დასავლეთ საქართველოში თხილის და სიმინდის მეურნეობები. 

 



თვითმმართველობა გამოყოფს თანხებს, რათა არ დარჩეს არცერთი დაუმუშავებელი 

ნაკვეთი, ხოლო შეწამვლის სამუშაოები დაიწყოს დროულად (ადრე გაზაფხულზე) და 

არა მაშინ, როდესაც ამისთვის ცენტრალური ხელისუფლება მოიცლის (ზაფხულში). 

 

17. თვითმმართველობების ბიუჯეტიდან დაფინანსდება სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოები; 

პრაქტიკულად არანაირი ფასი აღარ აქვს გლეხის მოსავალს ისეთ ტრადიციულ 

დარგებში როგორიცაა მაგ: ციტრუსი ან ხილი, რომელთა დიდი ნაწილი უბრალოდ 

იყრება. იმავდროულად შიდა ბაზარზე წამყვანი პოზიციები უკავიათ სომხური, 

უკრაინული და თურქული წარმოების ხილის წვენებს. ბოლო 5 წლის მანძილზე 

საქართველოში არ შექმნილა ამ დარგის არცერთი საწარმო.  

GemFest-ისთვის გამოყოფილი სახელმწიფო დაფინანსება საკმარისი იქმნებოდა ატმის 

ან ფორთოხლის წვენის მწარმოებელი 8 საწარმოს შესაქმნელად, რომ არაფერი ვთქვათ 

მუნიციპალურ საფეხბურთო კლუბებზე და სხვა არაეფექტურ პროექტებზე.  

18. თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ბუნებრივი აირის და 

წყალმომარაგების ინფტრასტრუქტურა.  

 

19. დასახლებული პუნქტები, რომელთა მოსახლეობა 15 000 აღემატება მიენიჭება 

თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი. სოფლის რწმუნებულის ნაცვლად შემოღებული 

იქნება არჩევითი მამასახლისის ინსტიტუტი. 

 

 


