
Size, placement and color combinations

ძვირფასო ქუთაისელებო! 
მოგმართავთ იმ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, რომელიც აღებული გვაქვს თითოეული თქვენგანის, ჩვენი 
ქვეყნის თითოეული მოქალაქის წინაშე!
თქვენ კარგად იცით სამშობლოს სიყვარულის, მშვიდობისა და თავისუფლების ფასი. ეს არის ის ღირებულებები, 
რომელთა ერთგულება თითოეული ჩვენგანის ვალია და რომლებმაც უნდა გაგვაერთიანოს ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის 
საკეთილდღეოდ. „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო, ჩვენი მრავალათასიანი გუნდის სახელით აცხადებს, რომ 
მყარად დაიცავს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს და არავის მისცემს მძიმე წარსულში დაბრუნების შესაძლებლობას. 
„განვითარება ყველა რეგიონს“ – ეს არის ჩვენი მიზანი, რომელიც თქვენი მხარდაჭერით და თქვენთან ერთად, 
აუცილებლად შესრულდება. 
ჩვენ მიერ წარდგენილი ქუთაისის მერობის კანდიდატისა და ქუთაისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 
მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში დაწყებული 
პროექტები, გაგრძელდეს ქუთაისის განვითარება და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქუთაისი და გვჯერა, რომ ჩვენი გუნდი 
თქვენგან კვლავაც მყარ მხარდაჭერას მიიღებს. 
სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში ერთად უნდა ვიზეიმოთ ჩვენი საერთო გამარჯვება!

„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო



„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბაში მოსვლისთანავე ეკონომიკის
სისტემური რეფორმირება დაიწყო.
ჩვენი გუნდის მმართველობის პირო
ბებში, ქვეყნის მთლიანი შიდა პრო
დუქტი2012წელსარსებული27,2მილი
არდილარიდან,2020წელს,პანდემიის
ფონზე, 49,4 მილიარდ ლარს გაუთა
ნაბრდა.ხელისუფლებისგრძელვადი
ანი გეგმის მიხედვით, საშუალოვადი
ან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური
ზრდის ტემპი საშუალოდ 5%ის ფარ
გლებში იქნება. ამ ფონზე, აბსოლუ
ტური სიღარიბის მაჩვენებლის განა
ხევრებაიგეგმება,რაც2030წლისთვის
10.7%მდეშემცირებასგულისხმობს.

„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე
ბის პი რო ბებ ში, ბიზ ნე სი გა თა ვი სუფ
ლდა პო ლი ტი კუ რი წნე ხის გან, შე სა
ბა მი სად ბიზ ნეს სექ ტო რის ბრუნ ვის 
მო ცუ ლო ბა 2012 წელს არ სე ბუ ლი 42 
მი ლი არ დი ლა რი დან 2020 წელს, გლო
ბა ლუ რი პან დე მი ის მი უ ხე და ვად, 109,5 
მი ლი არდ ლარს გა უ ტოლ და. ხე ლი
სუფ ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა 
მიზ ნად ისა ხავს ახა ლი სა მუ შაო ად გი
ლე ბის შექ მნას. შე სა ბა მი სად, ჩვე ნი 
გუნ დის მუ შა ო ბის შე დე გად, შემ დგო მი 
ოთ ხი წლის გან მავ ლო ბა ში, უმუ შევ რო
ბის დო ნე შემ ცირ დე ბა ერ თნიშ ნა მაჩ
ვე ნებ ლამ დე.

ადგილობრივიბიუჯეტი
გასული წლების განმავლობაში

მნიშვნელოვნადგაიზარდახელისუფ
ლებისმიერქუთაისშიგანხორციელე
ბული პროგრამებისა და პროექტების
მოცულობა.

იზრდება ადგილობრივი ბიუჯეტის
ხარჯვითინაწილი– თუ 2013 წლის მო
ნა ცე მე ბით, ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის ნა წი ლი 53,9 
მი ლი ონ ლარს შე ად გენ და, 2021 წლის 
გეგ მის მი ხედ ვით, სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე
ბის მუხ ლი 91,7 მლნ ლარს შე ად გენს. 
ამას თან, იზ რდე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ
ჯე ტის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბის ნა წი
ლი – თუ 2013 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ბი უ ჯეტ მა შე მო სავ ლე ბის სა ხით 13,7 მი

ლი ო ნი ლა რი მი ი ღო, 2021 წლის გეგ მის 
მი ხედ ვით, სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბის 
გეგმური მაჩ ვე ნე ბე ლი უკ ვე 69,4 მლნ 
ლარს შე ად გენს.

 � ადგილობრივი ბიუჯეტის ზრდა
უზრუნველყოფს მუნიციპალიტე
ტის განვითარების მიზნებისა და
ამოცანებისეფექტიანგანხორცი
ელებას.

მეწარმეობისგანვითარება
მეწარმეობის განვითარებისა და,

ზოგადად, სამეწარმეო სულისკვე
თების გაძლიერება ხელისუფლე
ბის ერთერთ მთავარი ამოცანაა. ამ
თვალსაზრისით,მოქმედებსრამდენი
მე სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც
ორიენტირებულია მეწარმეობის ხელ
შეწყობაზე.

სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა „აწარმოე
საქართველოში“მხარ და ჭე რით, მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში და ფი ნან სდა 16 სა წარ
მო. აღ ნიშ ნულ სა წარ მო ებ ში გან ხორ
ცი ე ლე ბულ მა ინ ვეს ტი ცი ამ, ჯა მუ რად, 
28 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი შე ად გი ნა. და
ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ
ში, სა წარ მო ებ ში და საქ მდა 941 ადა მი
ა ნი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 
„აწარმოესაქართველოში“პროგრამის
სასტუმროს კომპონენტშიხე ლი შე ეწ
ყო 10 სას ტუმ როს მშე ნებ ლო ბას. პრო
ექ ტე ბის ჯა მურ მა სა ინ ვეს ტი ციო მო ცუ
ლო ბამ 18,9 მი ლი ო ნი ლა რი შე ად გი ნა. 
აღ ნიშ ნულ სას ტუმ რო ებ ში, პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში, და საქ მდა 193 ადა მი ა ნი, 
ხო ლო ქა ლაქს 308 ახა ლი სას ტუმ როს 
ნო მე რი შე ე მა ტა. 

მიკრო და მცირე მეწარმეობის
მხარდამჭერი პროგრამით, მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, პროგ რა მის „აწარ მოე სა
ქარ თვე ლო ში“ მხარ და ჭე რით, 1,6 მლნ 
ლა რის გრან ტი გა ი ცა. სულ გან ხორ
ცი ელ და 2,1 მლნ ლა რის ინ ვეს ტი ცია. 
ჯა მუ რად და ფი ნან სდა 221 პრო ექ ტი, 
მათ შო რის, არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გა
ფარ თო ე ბის მიზ ნით 122, ხო ლო ახა
ლი „სტარ ტაპის“ მხარ და სა ჭე რად – 99 
პრო ექ ტი. 

ქუ თა ის ში, ასე ვე, შექ მნი ლია 2 თა
ვი სუ ფა ლი ინ დუს ტრი უ ლი ზო ნა, სა
დაც გან ხორ ცი ელ და 110 მლნმდე აშშ 
დო ლა რის ინ ვეს ტი ცია. ქა ლა ქის ხე
ლი სუფ ლე ბის მი ერ მო მა ვალ ში გაგ
რძელ დე ბა თა ვი სუ ფალ ინ დუს ტრი ულ 
ზო ნებ ში ახა ლი ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ
ვა ზე მუ შა ო ბა, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად შე
უწ ყობს ხელს ქუ თა ი სის ეკო ნო მი კურ 
გან ვი თა რე ბას. 

 � მომავალში გაგრძელდება და
გაფართოვდება მეწარმეობის
მხარდამჭერიპროექტებისთუსა
ხელმწიფოპროგრამებისგანხორ
ციელება;

 � ხელიშეეწყობაინოვაციურიეკო
სისტემისგანვითარებას;

 � წარმოების გასაძლიერებლად
გაგრძელდება ფინანსების ხელ
მისაწვდომობის გაუმჯობესების
სახელმწიფო პროგრამების დახ
ვეწადამათიეფექტიანობისგაზ
რდა;

ტურიზმი
„ქართულიოცნების“გუნდისგონივ

რულიპოლიტიკისშედეგად,ტურიზმის
სფეროს განვითარების თვალსაზრი
სით,შთამბეჭდავიშედეგებიიქნამიღ
წეული.2012 წლის შემ დეგ, გა ორ მაგ და 
სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტორ თა რა ო დე
ნო ბა და 4,7 მი ლი ო ნი მოგ ზა უ რი დან, 
2019 წელს (პან დე მი ამ დე), 9,4 მი ლი ონს 
გა უ თა ნაბ რდა.

ტურისტული პოტენციალის სრულ
ყოფილად ათვისების მიზნით, და
გეგ მი ლია რი ო ნის პი რა სახ ლე ბის 
ის ტო რი უ ლი იერ სა ხის აღ დგე ნა, მო
ცე მულ ეტა ზე მიმ დი ნა რე ობს პრო ექ
ტი რე ბა. ქა ლა ქის ცენ ტრა ლუ რი ნა
წი ლის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს 
მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ფონ დის 
და ფი ნას ნე ბით, მიმ დი ნა რე ობს ზ. ფა
ლი აშ ვი ლის ქუ ჩის ფა სა დე ბის სა რე ა
ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი. 

ქალაქის კულტურული და სახე
ლოვნებო ინფრასტრუქტურის განვი

თარების მიზნით,და გეგ მი ლია და ვით 
კა კა ბა ძის სა ხე ლო ბის სახ ვი თი ხე
ლოვ ნე ბის გა ლე რე ის რე კონ სტრუქ ცია 
რეა ბი ლი ტა ცი ის პრო ექ ტი, რო მე ლიც 
გარ და იერ სა ხის მო წეს რი გე ბი სა, სა
შუ ა ლე ბას მოგ ვცემს, ფუნ ქცი ო ნა ლუ
რი დატ ვირ თვის შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბი 
შევ ქმნათ და ცუ ლი და გა მო ფე ნი ლი ხე
ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბი სათ ვის.

ტუ რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბი სა და გა ჯან სა ღე ბი სათ
ვის გან ხორ ცი ელ და რი ო ნის სა ნა პი
როს ის ტო რი უ ლი იერ სა ხის აღ დგე ნის 
პრო ექ ტი. სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო
რე ბის მო ზიდ ვი სა და ქა ლა ქის ცნო
ბა დო ბის გაზ რდის მიზ ნით, ქუ თა ი სის 
ტუ რიზ მის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი ყო
ველ წლი უ რად მო ნა წი ლე ობს სა ერ თა
შო რი სო ტუ რის ტულ გა მო ფე ნაბაზ რო
ბებ ში, უც ხო უ რი ტუ რო პე რა ტო რე ბი სა 
და მას მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ
ვის პე რი ო დუ ლად ეწ ყო ბა ინ ფოტუ რე
ბი. 

სა ქარ თვე ლო ოფი ცი ა ლუ რად შე უ
ერ თდა ის ტო რი უ ლი ევ რო პუ ლი ბა ღე
ბის ასო ცი ა ცი ას, რო მე ლიც კუ რი რებს 
ევ რო პის საბ ჭოს კულ ტუ რულ მარ შრუ
ტებ ში გა წევ რი ა ნე ბულ „ის ტო რი უ ლი 
ბა ღე ბის მარ შრუტს“, სა დაც სა ქარ თვე
ლო 5 ის ტო რი ულ ბაღს წა რად გენს. სა
ქართველო ოფიციალურად გამოც
ხადდა ევროპის საბჭოს კულტურული
მარშრუტების რიგით მე10  ფორუმის
მასპინძელ ქვეყნად. საერთაშორი
სო მნიშვნელობის უმაღლესფორუმს,
2021 წლის შემოდგომაზე, ქ. ქუთაისი
უმასპინძლებს.

 � მომავალში „ქართული ოცნების“
გუნდის გეგმის თანახმად, საშუა
ლოვადიანპერიოდში,2025წლის
თვის ქვეყანას 10 მილიონი მოგ
ზაურიეწვევა,ხოლოტურიზმიდან
მიღებულიშემოსავალი4.2მილი
არდდოლარსგაუთანაბრდება;

 � 2030 წლისთვის საქართველო
13 მილიონ მოგზაურს უმასპინ
ძლებს, ხოლო შემოსავლები 6,5
მილიარდდოლარსმიაღწევს;

 � სახელმწიფოსმხრიდანმომავალ
წლებშიგაგრძელდებაცნობიერე
ბის ამაღლების ტრენინგები და
სხვადასხვა მარკეტინგული ღო
ნისძიებები.

ინფრასტრუქტურა
ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეა

ბილიტაცია და მოდერნიზება ქუთაი
სისგრძელვადიანიდაფუნდამენტური
განვითარებისთვისუმნიშვნელოვანეს
დატვირთვასატარებს.

2020 წელს დას რულ და ქუთაისის
წყალმომარაგების პროექტი, რის შე
დე გა დაც ქუ თა ი სის მო სახ ლე ო ბას სრუ
ლად (90 000 ბე ნე ფი ცი ა რი), 24 სა ა თის 
გან მავ ლო ბა ში აქვს წვდო მა ხა რის ხი
ან წყალ მო მა რა გე ბა ზე. 

დას რულ და ქუთაისის ისტორიუ
ლი უბნის აღდგენარეაბილიტაციის
საპ რო ექ ტო სა მუ შა ო ე ბი. ამ ჟა მად უკ
ვე დას რულ და ქუთაისის შემოვლითი
ჩქაროსნული მაგისტრალის დამატე
ბითიორიზოლი,რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გან ტვირ თავს ქა ლაქ ქუ თა ის ში ავ ტო
მო ბი ლე ბის ინ ტენ სი ვო ბას. 

გარ და ამი სა, დასრულებულია საგ
ზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
ყველაძირითადგამზირსადაქუჩაზე.
აღ დგე ნი ლი და რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლია: 

ეკონომიკა
ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

ქუთაისისგანახლებულიაეროპორტი
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რუს თა ვე ლი სა და სულ ხანსა ბას გამ
ზი რე ბი, ჯა ვა ხიშ ვი ლის, ბუ ხა ი ძის, შარ
ტა ვას, გუ გუ ნა ვას, ტა ბი ძის, ასა თი ა ნის, 
ლერ მონ ტოვს, ლორ თქი ფა ნი ძის, ვარ
ლა მიშ ვი ლის, გრი შაშ ვი ლის, იაშ ვი ლის 
და თბი ლი სის ქუ ჩე ბი. ასე ვე მიმ დი ნა
რე ობს აღ მა შე ნებ ლის გამ ზი რი სა და 
წე რეთ ლის ქუ ჩე ბის სრუ ლი რე ა ბი ლი
ტა ცი ის პრო ექ ტე ბი.

მდი ნა რე ოღას კუ რას კა ლა პო ტის 
გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბის პრობ ლე მა ათ
წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე აწუ ხებ და ქა
ლაქს. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და ფი ნან სე
ბით, მო წეს რიგ და ერთერ თი ყვე ლა ზე 
კრი ტი კუ ლი მო ნაკ ვე თი (ბუ ხა ი ძის ქუ
ჩა ზე). ამ ჟა მად და კონ ტრაქ ტე ბუ ლია და 
მიმ დი ნა რე ობს მდი ნა რის კა ლა პო ტის 
რე კონ სტრუქ ციარე ა ბი ლი ტა ცია ავ
ტომ შე ნებ ლის გამ ზი რი სა და ხა რე ბა
ვას ქუ ჩე ბის თა ნაკ ვე თა ზე. მო ცე მუ ლი 
მო ნაკ ვე თი წარ მო ად გენს ასე ვე კრი
ტი კულ ლო კა ცი ას გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბის 
თვალ საზ რი სით – უხ ვი ნა ლე ქის დროს, 
ხში რად იტ ბო რე ბო და კერ ძო და სა ჯა
რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა. პრო ექ ტის დას
რუ ლე ბის შემ დეგ, ეს პრობ ლე მა სრუ
ლად აღ მო იფ ხვრე ბა.

დას რუ ლე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო 
მნიშ ვნე ლო ბის პრო ექ ტი, ქუთაისის
შემოვლითიგზა– სამ ტრე დი ის მო ნაკ
ვე თის 4ზო ლი ან ავ ტო მა გის ტრა ლად 
მო დერ ნი ზე ბის სა მუ შა ო ე ბი. პრო ექ ტის 
ჯა მუ რი სა ინ ვეს ტი ციო მო ცუ ლო ბამ 185 
მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი შე ად გი ნა. 

 � უახლოეს მომავალში დაიწყება
ქუთაისის წყალარინების პროექ
ტი, რომლის, საინვესტიციო მო
ცულობა 432 მილიონ ლარს აღე
მატება.

საერთაშორისოაეროპორტი
ქუთაისიდან 18 კილომეტრში, კო

პიტნარში, ფუნქციონირებს დავით
აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის
საერთაშორისო აეროპორტი, საიდა
ნაც ამჟამად მსოფლიოს 18 ქალაქში
სრულდება პირდაპირი ავიაფრენები,
რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს
ტურიზმის განვითარებას არა მხო
ლოდქუთაისში, არამედ – მთლიანად
რეგიონში.

მუდ მი ვად მზარ დია რო გორც გა
დაყ ვა ნილ მგზავ რთა სტა ტის ტი კა, ისე 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ავი ა რე ი სე ბის რა
ო დე ნო ბა. 2013 წლი დან დღემ დე, ქუ
თა ი სის სა ერ თა შო რი სო აე რო პორ ტი, 
და ახ ლო ე ბით, 1,5 მი ლი ონ მგზავრს მო
ემ სა ხუ რა.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გა
ნახ ლდა ქუ თა ი სის სა ერ თა შო რი სო აე
რო პორ ტი. გა ფარ თო ე ბის შე დე გად, 
ტერ მი ნა ლის სა ერ თო ფარ თო ბი გა ი
ზარ და 30 ათას კვად რა ტულ მეტ რამ დე, 

მგზავ რთა გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა კი – წე
ლი წად ში 2,5 მი ლი ო ნამ დე.

მუნიციპალურიტრანსპორტი
ევროპისრეკონსტრუქციისადაგან

ვითარების ბანკისა (EBRD) და საქარ
თველოს მუნიციპალური განვითარე
ბის ფონდის ერთობლივი პროექტით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს
გადაეცა 60 ერთეული ახალი საქა
ლაქო კლასის ავტობუსი, რომ ლე ბიც 
სრუ ლად ადაპ ტი რე ბუ ლია ყვე ლა კა
ტე გო რი ის შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო
ბის მქო ნე (შშმ) პი რე ბის უსაფ რთხო 
და მო ხერ ხე ბუ ლი მგზავ რო ბი სათ ვის. 
შე იქ მნა მუ ნი ცი პა ლუ რი შპს „ქუ თა ი სის 
სატ რან სპორ ტო კომ პა ნია“ და აშენ და 
ავ ტო ბა ზა. შე იქ მნა ელექ ტრო ნუ ლი გა
ბი ლე თი ა ნე ბის სის ტე მა და მო სახ ლე
ო ბის გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ე ბის თვის 
და წეს და შე ღა ვა თი ა ნი მგზავ რო ბის 
ტა რი ფე ბი. ავ ტო ბუ სის 100 გა ჩე რე ბა ზე 
და მონ ტაჟ დე ბა ელექ ტრო ნუ ლი სა ინ
ფორ მა ციო და ფე ბი (ტაბ ლო ე ბი).

ქუთაისისლოგისტიკურიფუნ
ქცია

მიმდინარეობს მუშაობა ქუთაისში
თანამედროველოგისტიკურიცენტრე
ბის განვითარებისათვის, რაც ხელს 
შე უწ ყობს ლო გის ტი კუ რი სერ ვი სე ბის 
ერთ კლას ტერ ში თავ მოყ რა სა და ქვეყ
ნის სატ რან ზი ტო და ლო გის ტი კუ რი 
პო ტენ ცი ა ლის სრუ ლად რე ა ლი ზე ბას. 
ამას თა ნა ვე, ქუ თა ი სის ლო გის ტი კუ რი 
ცენ ტრის მშე ნებ ლო ბა ხელს შე უწ ყობს 
ქუ თა ი სის სა ერ თა შო რი სო აე რო პორ
ტში სატ ვირ თო ტერ მი ნა ლის გან ვი თა
რე ბას. ტრან სპორ ტის სფე როს გან ვი
თა რე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს, რო გორც 
რე გი ო ნუ ლი ცენ ტრის, პო ტენ ცი ა ლის 

სრუ ლად ათ ვი სე ბი სათ ვის სა ქარ თვე
ლოს მთავ რო ბა გა ნა ხორ ცი ე ლებს აქ
ტი ურ პო ლი ტი კას. 

 � სატრანზიტო დერეფნის კონკუ
რენტუნარიანობისგასაზრდელად
გაგრძელდება საერთაშორისო
სატრანსპორტო სისტემაში ინ
ტეგრაციადარეგიონულითანამ
შრომლობისგაღრმავება;

 � დაგეგმილიაქუთაისისაეროპორ
ტშიკარგოტერმინალისგანვითა
რება.

გარემოსდაცვა
„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე

ბაშიმოსვლისთანავე,გარემოსდაცვი
თიღონისძიებებისგანსახორციელებ
ლად, არაერთი რეფორმა გატარდა.
ქვეყ ნის მას შტა ბით, 2012 წელს და ცუ
ლი ტე რი ტო რი ე ბის ფარ თო ბი 519 ათას 
ჰექ ტარს შე ად გენ და, დღე ი სათ ვის 798 
ათა სი ჰექ ტა რია. 20122020 წლებ ში შე
იქ მნა 26 ახა ლი და გა ფარ თოვ და 3 და
ცუ ლი ტე რი ტო რია.

ევროკავშირისმხარდაჭერით,ხორ
ციელდება ქალაქ ქუთაისის მყარი
ნარჩენების მართვის პროექტი. გო
ნივ რუ ლი მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის 
პო ლი ტი კა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო
ბე სებს ქა ლა ქის ეკო ლო გი ურ მდგო მა
რე ო ბას. 

გარემოსეროვნულისააგენტომუდ
მი ვად, უწ ყვეტ რე ჟიმ ში ახორ ცი ე ლებს 
ჰიდ რო მე ტე ო რო ლო გი ურ დაკ ვირ ვე
ბებს, ამ ზა დებს და ავ რცე ლებს ამინ
დის პროგ ნო ზებ სა და გაფ რთხი ლე ბებს 
მო სა ლოდ ნე ლი სტი ქი უ რი ჰიდ რო მე
ტე ო რო ლო გი უ რი მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ.

2020წელსქ.ქუთაისისტერიტორია
ზეგანთავსდათანამედროვემეტერო

ლოგიური რადარი,რაც ხელს უწ ყობს 
და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს უმე ტეს ნა
წილ ში ამინ დის პროგ ნო ზის გა უმ ჯო ბე
სე ბას, შე სა ბა მი სად, მა ღა ლი სი ზუს ტის 
ად რე უ ლი შეტ ყო ბი ნე ბის გავ რცე ლე
ბის გზით, სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის გან 
შე საძ ლო უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის შერ
ბი ლე ბას – პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა 
554 480 ლა რია.

რე გუ ლა რუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გან
თავ სე ბუ ლი ობი ექ ტე ბის ინ სპექ ტი რე
ბა, მათ მი ერ გა რე მოს დაც ვის სფე რო ში 
მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი
ლი ნორ მე ბის შეს რუ ლე ბის მდგო მა რე
ო ბის შეს წავ ლის, ასე ვე გა მოვ ლე ნი ლი 
დარ ღვე ვე ბის აღ მოფ ხვრი სა და და კის
რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე
ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით.

გა რე მოს ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს გე
ო ლო გი ის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ ყო
ველ წლი უ რად (შე მოდ გო მაგა ზაფ
ხუ ლის ფორ მა ტი) ხორ ცი ელ დე ბა 
სტი ქი უ რი გე ო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის 
მო ნი ტო რინ გი, ფორ სმა ჟო რულ სი ტუ
ა ცი ა ში მდგო მა რე ო ბის ოპე რა ტი უ ლი 
შე ფა სე ბა და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ
შა ვე ბა პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გა ტა რე ბის მიზ ნით; 

 � გაგრძელდება ატმოსფერული ჰა
ერის,ნიადაგისდაწყლისხარის
ხის მონიტორინგისა და შეფასე
ბისსისტემებისგაფართოება;

 � გაგრძელდება სტიქიური გეოლო
გიური პროცესების ყოველწლი
ური მონიტორინგი, შეფასდება
გეოლოგიურისაფრთხისქვეშარ
სებული დასახლებები და ოჯახე
ბის (კომლი) საკარმიდამო ნაკვე
თები,საცხოვრებელისახლებიდა
ინფრასტრუქტურულიობიექტები,
გაიცემარეკომენდაციებიგასატა
რებელიდამცავიღონისძიებების
შესახებ;

 � გაგრძელდება გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობისსისტემისგაძ
ლიერებადაეფექტიანობისამაღ
ლება, მათ შორის, დაგეგმილია
ინოვაციური ტექნოლოგიების
დანერგვა დარღვევათა პრევენ
ციის, გამოვლენისადა აღკვეთის
მიზნით (ე.წ. ცხელი წერტილების
კონტროლი სამეთვალყურეო კა
მერებით, ახალითაობისდრონე
ბისგამოყენებითდასხვა);

 � გარემოსდაცვითი სტანდარტები
თვისებრივადდაუახლოვდებაევ
როპულმოთხოვნებს;

 � ხელისუფლების გეგმის თანახ
მად,2030წლისთვისდაცულიტე
რიტორიებისფართობი1მილიონ
ჰექტარსგაუთანაბრდება.

ქუთაისში,რუსთაველისგამზირზეგამწვანებისპროექტი

ქუთაისშიცხინვალისქუჩის
რეაბილიტაცია
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



–ბატონოიოსებ,თქვენიაზრით,გუნ
დმანდობაისევთქვენრატომგამოგიც
ხადათ?

– ალ ბათ, შე ფას და ის საქ მი ა ნო ბა, 
რო მელ საც ვე წე ო დი ქუ თა ი სის მე რად 
ყოფ ნის ამ ხან მოკ ლე პე რი ოდ ში. გარ და 
ამი სა, ჩვე ნი გუნ დი მოკ ლე ვა დი ან გათ
ვლებს არ აკე თებს და გა სულ წელს, რო
ცა მე რო ბის კან დი და ტად და მა სა ხე ლეს, 
არ მქონ და გან ცდა, რომ ეს იქ ნე ბო და 
მხო ლოდ 9თვი ა ნი მოღ ვა წე ო ბა. შარ შან 
კი გა დაწ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე, ალ ბათ, 
იმოქ მე და ყვე ლა ფერ მა ერ თად – ჩემ
მა პი როვ ნე ბამ, გან ვლილ მა ცხოვ რე ბამ, 
საქ მი ა ნო ბამ და იმ ღი რე ბუ ლე ბებ მა, 
რომ ლე ბიც ამ გუნ დის ღი რე ბუ ლე ბებ თან 
თან ხვედ რა შია. სხვა თა შო რის, ეს უკა ნას
კნე ლი ერთერ თი მი ზე ზია, რის გა მოც მე 
„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ წევ რი ვარ. ცხა დია, 
სხვა ბევ რი მი ზე ზიც არის. მა გა ლი თად, 
ის, რომ მხო ლოდ ამ გუნ დში ვხე დავ ჩვე
ნი ქვეყ ნის სწო რად გან ვი თა რე ბის სურ
ვილს და შე საძ ლებ ლო ბას. „ქარ თუ ლი 
ოც ნე ბა“ უალ ტერ ნა ტი ვოა. 

–ქუთაისისმერისპოზიციაზეამმოკ
ლე პერიოდში რისი გაკეთება მოასწა
რით?

– საკ მა ოდ რთუ ლი პე რი ო დი და ემ
თხვა. ამ არას რულ 1 წელ ში იყო „ლოქ
და უ ნი“. მი უ ხე და ვად ამი სა, არა ერ თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ექ ტი გან ვა ხორ ცი
ე ლეთ ან და ვიწ ყეთ. ყვე ლა ზე ხაზ გა სას
მე ლი, ალ ბათ, ის არის, რომ შევ ძე ლით 
და ბი უ ჯე ტი გავ ზარ დეთ. წელს ქუ თა ი სის 
ბი უ ჯე ტი უპ რე ცე დენ ტოდ მა ღა ლია – 91 
მი ლი ონ ლარს გა და ა ჭარ ბა. თით ქმის 25 
მი ლი ონ ლა რამ დე გვაქვს გა მო ყო ფი ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის თვის. 
დრო დად რო, რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცესს 
გარ კვე უ ლი დის კომ ფორ ტიც ახ ლავს, 
მაგ რამ მთა ვა რია, რომ ამ პრო ექ ტე ბის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ქუ თა ის ში ბევ რი 
რამ შე იც ვლე ბა, გა უმ ჯო ბეს დე ბა და ამას, 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის გარ და, 
ჩვე ნი ქა ლა ქის სტუმ რე ბიც იგ რძნო ბენ. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ წელს ვმას პინ
ძლობთ „ევ რო პუ ლი საბ ჭოს კულ ტუ რუ ლი 
მარ შრუ ტე ბის ფო რუმს“, რაც ქუ თა ი სის 
ცნო ბა დო ბის ზრდი სა და სა მო მავ ლო აქ
ტი ვო ბე ბის და გეგ მვის თვის ძა ლი ან მნიშ
ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ე ბაა. პან დე მი ამ 
გარ კვე ულ წი ლად მას ფორ მა ტი შე უც ვა
ლა და ჰიბ რი დუ ლი იქ ნე ბა. 250 ადა მი ა ნის 
ნაც ვლად, შე და რე ბით მცი რე რა ო დე ნო ბა 
ჩა მო ვა და ონ ლა ინ ფორ მატ შიც ვი მუ შა
ვებთ. ამ მოკ ლე დრო ში შევ ძე ლით ისიც, 
რომ ძა ლი ან ბევ რი სკვე რი სა და პარ კის 
გა კე თე ბა, მწვა ნე სივ რცე ე ბის შექ მნა და
ვიწ ყეთ. გან სა კუთ რე ბით მა ხა რებს, მე რაბ 
კოს ტა ვას სა ხე ლო ბის სკვე რი რომ მო
ვა წეს რი გეთ. კე დელ ზე მი სი პორ ტრე ტი 
და ლექ სია მი სი ვე კა ლიგ რა ფი ით შეს რუ

ლე ბუ ლი. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ისეთ 
მდგო მა რე ო ბა ში იყო, რო გო რიც ეროვ ნუ
ლი გმი რის ხსოვ ნას არ ეკად რე ბა. ასე
ვე უზო მოდ ბედ ნი ე რი ვარ, რომ ქუ თა ის
ში, შინ დი სის გმი რე ბის ქუ ჩა და ვარ ქვით 
მოს კო ვის ქუ ჩას. ეს იყო ჩე მი იდეა, რო
მე ლიც საკ რე ბუ ლოს თან შე თან ხმე ბით, 
სის რუ ლე ში მო ვიყ ვა ნეთ. ეს იყო ჩე მი 
სიმ ბო ლუ რი პრო ტეს ტიც ოკუ პა ცი ის წი ნა
აღ მდეგ. მე ა მა ყე ბა ისიც, რომ და ვა არ სეთ 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბის სა ერ თა
შო რი სო ფეს ტი ვა ლი, რო მე ლიც ყო ველ
წლი ურ ტრა დი ცი ად იქ ცე ვა და ქუ თა ი სი 
– ვა სილ ამა შუ კე ლის ქა ლა ქი იქ ნე ბა მი
სი მას პინ ძე ლი. მი ხა რია, რომ ქა ლაქ ში 
ჩე მი მე რის პო ზი ცი ა ზე საქ მი ა ნო ბის პე
რი ოდ ში და იწ ყო ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ახალ
მა მუ ნი ცი პა ლურ მა ტრან სპორ ტმა. ასე ვე, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრე მი ე რის მი ერ ინი
ცი რე ბუ ლი, რე გი ო ნე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი
ის 500მი ლი ო ნი ა ნი პრო ექ ტი, რომ ლის 
ფარ გლებ ში ქუ თა ის ში, ფა ლი აშ ვი ლის 
ქუ ჩის რე ა ბი ლი ტა ცია მიმ დი ნა რე ობს. 
გვექ ნე ბა გა ნახ ლე ბუ ლი ცენ ტრა ლუ რი 
ბულ ვა რი, რომ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი აც და
გეგ მი ლია და კი დევ ბევ რი სხვა რამ, რაც 
ქუ თა ი სის ის ტო რი ულ მნიშ ვნე ლო ბას კი
დევ უფ რო მკა ფი ოს გახ დის და მო მავ ლის 
პერ სპექ ტი ვებს გა ნა ვი თა რებს, ტრა დი
ცი ე ბის პა ტი ვის ცე მას თან ერ თად, ბევრ 
ინო ვა ცი ას გა უხ სნის გზას. 

–ანუ,ვერცმცირედრომდავერცპან
დემიამშეგიშალათხელი?

– პან დე მია დი დი გა მოწ ვე ვა იყო, თუმ
ცა საქ მე არ შე ჩე რე ბუ ლა. ასეთ დროს ჩვე
ნი მთა ვა რი სა ფიქ რა ლი იყო, თა ნა მო ქა
ლა ქე ებს მაქ სი მა ლუ რად დავ დგო მო დით 
გვერ დით და გაგ ვე წია დახ მა რე ბა. ბიზ
ნე სი სა და სა ხელ მწი ფოს ერ თად დგო მის 
შე დე გად, შევ ძე ლით ამ გა მოწ ვე ვე ბის 
გა და ლახ ვა, ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბის გან საც
დე ლი დან გა მოყ ვა ნა. კო ვიდ თან და კავ
ში რე ბით ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ინ
ფორ მა ციო ცენ ტრი გვაქვს, რომ ლი თაც 
შევ ძე ლით, დრო უ ლი რე ა გი რე ბით არა ერ
თი ჩვე ნი თა ნა მო ქა ლა ქის სი ცოც ხლე გა
დაგ ვერ ჩი ნა. სხვა თა შო რის, ამ ცენ ტრის 
მუ შა ო ბა, თვით მმარ თვე ლო ბა თა ეროვ
ნულ მა ასო ცი ა ცი ამ 2020 წლის სა უ კე თე
სო წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის პრო ექ ტად 
და ა სა ხე ლა. შე ვე ცა დეთ, მო ქა ლა ქე ე
ბის თვის მიგ ვე წო დე ბი ნა რაც შე იძ ლე ბა 
მე ტი ციფ რუ ლი და ელექ ტრო ნუ ლი სერ
ვი სი. აუ ცი ლებ ლად უნ და აღ ვნიშ ნო ცენ
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის რგო ლე ბის 
მარ თვის მე ქა ნიზ მი. ხე ლი სუფ ლე ბამ შეძ
ლო ძა ლე ბის მაქ სი მა ლუ რი მო ბი ლი ზე ბა, 
რომ ეს გა მოწ ვე ვა ნაკ ლე ბად მტკივ ნე უ
ლი ყო ფი ლი ყო მო ქა ლა ქე ე ბის თვის. 

– საინტერესოა, ამჯერად რა გეგმები
გაქვთ მუნიციპალიტეტთან დაკავშირე
ბით?

იოსებხახალეიშვილი:„მჯერა,ერთად
გავაგრძელებთჩვენიქუთაისისგანვითარებას!“
მეხუთეთაობისქუთაისელს,მშობლიურქალაქზეგანსაკუთრებით
შესტკივა გული. პატივი – ქუთაისის მერის პოზიციიდან საუნივერ
სიტეტო ქალაქის განვითარებაში წვლილი შეეტანა, უკვე 9 თვეა,
რაცაქვს,თუმცა,მანამდეცარაერთხელმიეცაამისშესაძლებლო
ბა–წლებისგანმავლობაშისაერთაშორისოარასამთავრობოსექ
ტორშიიმუშავა,შემდეგგუბერნიაშისხვადასხვაპოზიციაზეცაგრძე
ლებდაქალაქსათურეგიონზეზრუნვასდაიმერეთშისახელმწიფო
რწმუნებულისპირველიმოადგილეცგახლდათ.
„ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს“ ქუთაისის მე
რობისკანდიდატიიოსებხახალეიშვილიამბობს,რომმისიმერო
ბისპერიოდშიქუთაისშიარაერთიპროექტიგანხორციელდა,თუმ
ცაუფრომეტი–დაწყებულიანდაგეგმილია.საარჩევნომარათონში
სწორედიმიტომჩაერთო,ქუთაისთანდაკავშირებულიგეგმებისის
რულეში რომ მოიყვანოს და მის განვითარებაში მნიშვნელოვანი
წვლილიშეიტანოს.

და ი ბა და 1973 წლის 3 ივ ნისს, ქა ლაქ ქუ თა ის ში. 1990 წელს წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა ქუ
თა ი სის პირ ვე ლი სა შუ ა ლო სკო ლა. ასე ვე წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა ქუ თა ი სის პო ლი ტექ ნი
კუ რი ინ სტი ტუ ტის კვე ბის ტექ ნო ლო გი ის ფა კულ ტე ტი 1995 წელს, ხო ლო 1998 წელს – სა
ქარ თვე ლოს დიპ ლო მა ტი უ რი აკა დე მი ის სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბა თა ფა კულ ტე ტი. 

19981999 წლებ ში მუ შა ობ და იმე რეთ ში სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის სა ხელ მწი ფო 
რწმუ ნე ბუ ლისგუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტრა ცი ა ში სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის მრჩევ ლად. 
19992001 წლებ ში იყო ამე რი კულ სა ერ თა შო რი სო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ში „სა ერ
თა შო რი სო სა მე დი ცი ნო კორ პუ სი“ პრო ექ ტის – „პირ ვე ლა დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა 
და სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში” – ინ ფორ მა ცი ის, გა ნათ ლე ბი სა 
და კო მუ ნი კა ცი ის სა კით ხთა კო ორ დი ნა ტო რი, პროგ რა მის ხელ მძღვა ნე ლი.

20012003 წლებ ში მუ შა ობ და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა ში „ქეა სა ერ თა შო რი სო კავ
კა სია“, ეს პა ნურ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა ში „მოძ რა ო ბა შიმ ში ლის წი ნა აღ მდეგ“. 2003 
წლის ნო ემ ბრი დან 2004 წლის სექ ტემ ბრამ დე იყო სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის „გა და
ვარ ჩი ნოთ ბავ შვე ბი“ პრო ექ ტის – „ჯან მრთე ლი ქა ლი სა ქარ თვე ლო ში” – ინ ფორ მა ცი ის, 
გა ნათ ლე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის კო ორ დი ნა ტო რი. 20042006 წლებ ში 
იყო გა ე როს სა ქარ თვე ლოს ოფის ში „მსოფ ლიო სა სურ სა თო პროგ რა მის“ პრო ექ ტის მო
ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის ხელ მძღვა ნე ლი, „გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ბავ შვთა 
ფონ დის“ პრო ექ ტის – „ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის მხარ და ჭე რა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე
სე ბუ ლე ბებ ში“ – ხელ მძღვა ნე ლი. 20062014 წლებ ში მუ შა ობ და „ად გი ლობ რი ვი დე მოკ რა
ტი ის სა ა გენ ტო სა ქარ თვე ლოს“ აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტო რად.

20142019 წლებ ში იყო იმე რეთ ში სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლისგუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის
ტრა ცი ა ში რე გი ო ნუ ლი პრო ექ ტე ბის კო ორ დი ნი რე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სი, სა ხელ მწი ფო 
რწმუ ნე ბუ ლისგუ ბერ ნა ტო რის მო ად გი ლე. 

2019 წლის 20 სექ ტემ ბრი დან არის სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლისგუ ბერ ნა ტო რის პირ ვე
ლი მო ად გი ლე. 2020 წლიდან დღემდე ქუთისის მუნიციპალიტეტის მერი.

ჰყავს მე უღ ლე და სა მი შვი ლი.

– ახ ლა უკ ვე შეგ ვიძ ლია ჩვენს თა ნა
ქა ლა ქე ლებს გრძელ ვა დი ა ნი პერ სპექ
ტი ვე ბი შევ თა ვა ზოთ. ძა ლი ან მნიშ ვნე
ლო ვა ნია, რომ უკ ვე დას რულ და ქა ლა ქის 
გე ნე რა ლუ რი გან ვი თა რე ბის გეგ მის ხედ
ვის ეტა პი. ჩა მო ყა ლიბ და 4 მნიშ ვნე ლო
ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა. გეგ მის მი ხედ ვით 
და ვიწ ყებთ ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბას. ქუ
თა ი სი უნ და იყოს სი ნერ გი უ ლი გა ნათ ლე
ბის ცენ ტრი, მწვა ნე ქა ლა ქი, ჩვე ნი ქვეყ
ნის კა რიბ ჭე ევ რო პა ში. ამის სა ფუძ ველს 
ქუ თა ისს ტექ ნო ლო გი უ რი უნი ვერ სი ტე ტი 
აძ ლევს. ეს უნი ვერ სი ტე ტი ხელ შემ წყო
ბი ფაქ ტო რია არა მხო ლოდ ქა ლა ქის, 
არა მედ მთლი ა ნად და სავ ლეთ სა ქარ
თვე ლოს და, ზო გა დად, ქვეყ ნის გან ვი თა
რე ბის თვის. ასე ვე, ქუ თა ი სი უკ ვე გახ და 
ტუ რის ტუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ლო კა ცია, 
რაც აე რო პორ ტი სა და ახა ლი ტერ მი
ნა ლის დამ სა ხუ რე ბა ცაა. ჩვე ნი ქა ლა ქი 
უფ რო მე ტად მიმ ზიდ ვე ლი ხდე ბა ვი ზი
ტო რე ბის თვის და სე რი ო ზუ ლად პო ზი ცი
ო ნი რებს ტუ რის ტულ რუ კა ზე. ტუ რიზ მის 
ხელ შეწ ყო ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია და ამ 
მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვან ნა ბი ჯებს 
გა დავ დგამთ. 

– ქუთაისზე ყოველთვის ემოციითდა
დიდისიყვარულითსაუბრობთ.რამგანა
პირობა ქალაქისადმი ასეთი განსაკუთ
რებულიდამოკიდებულება?

– მე ხუ თე თა ო ბის ქუ თა ი სე ლი ვარ. ძირ
ძველ ქუ თა თურ ოჯახ ში და ვი ბა დე. მა მა 
გუ რამ ხა ხა ლე იშ ვი ლი, დამ სა ხუ რე ბუ ლი 
ტრან სპორ ტე ლი და ქა ლა ქის კო ლო რი

ტი იყო. დე და ეთერ კუ ტი ვა ძე, პრო ფე სი
ით ეკო ნო მის ტი, დღეს უკ ვე პენ სი ო ნე რია. 
მყავს და, მა რი ა მი, რო მე ლიც უკ ვე 5 შვი
ლიშ ვი ლის და 2 შვილ თაშ ვი ლის ბე ბი აა. 
ჩვენ შო რის სხვა ო ბა ერ თი წე ლია, თუმ ცა 
ერთ კლას ში ვსწავ ლობ დით. ლა ღი, ზო
მი ე რად ან ცი და ში ნა არ სი ა ნი ბავ შვო ბა 
გვქონ და. მოგ ზა უ რო ბა ზე შეყ ვა რე ბულ მა 
მშობ ლებ მა მთე ლი სა ქარ თვე ლო შე მოგ
ვა ტა რეს. ქუ თა ი სის №1 სკო ლა და ვამ თავ
რე. თა ვი გა და დე ბუ ლი მქონ და სწავ ლის
თვის. ერთერ თი მი ზე ზი ის იყო, რომ მა მა 
ხში რად ამ ბობ და, გულ ში ხინ ჯად მაქვს, 
რა ღაც სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო სკო
ლა მედ ლით ვერ და ვამ თავ რე და ვოც
ნე ბობ, ჩე მი შვი ლი მე და ლო სა ნი იყო სო. 
მა მას ეს ოც ნე ბა ავუს რუ ლე. ეს რომ შემ
ძლე ბო და, მა ღალ კლა სებ ში, მი უ ხე და ვად 
კარ გი პერ სპექ ტი ვის და იმ ასა კით ვის 
სპორ ტში მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბი სა, კა
ლათ ბურ თსა და გა ნათ ლე ბას შო რის არ
ჩე ვა ნი სწავ ლა ზე გა ვა კე თე. ჰუ მა ნი ტა რუ
ლი საგ ნე ბი მიყ ვარ და, გან სა კუთ რე ბით, 
ქარ თუ ლი და ის ტო რია. ტუ რებ ში ვმო ნა
წი ლე ობ დი და ხუ თოს ნე ბის და ფა ზეც ყო
ველ წელს გა მოკ რუ ლი იყო ჩე მი ფო ტო. 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, „სკო ლის სა ხეც“ გახ
ლდით – ყვე ლა სტუ მარს მე ვხვდე ბო დი, 
ვათ ვა ლი ე რე ბი ნებ დი და სი ა მა ყით ვუყ
ვე ბო დი, რომ სხვა დას ხვა დროს, სწო რედ 
ამ ის ტო რი უ ლი შე ნო ბის კედ ლებ ში მი ი
ღეს გა ნათ ლე ბა აკა კი წე რე თელ მა, ნი კო 
ნი კო ლა ძემ, ნი კო მა რიმ, აკა კი შა ნი ძემ, 
შალ ვა ნუ ცუ ბი ძემ, დი მიტ რი უზ ნა ძემ, სი
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იოსებხახალეიშვილისოჯახიდა„სწორიგზა“
ნი ნო ბან ძე ლა ძე, მო მა ვა ლი მე უღ ლე, ცნო ბი ლი ექი მე ბის შვი ლი, თა ვა დაც 

ექიმრეპ რო დუქ ტო ლო გი, მე გობ რებ მა გა აც ნეს. გაც ნო ბის თა ნა ვე მო ე წო ნა, მაგ
რამ გარ კვე უ ლი პე რი ო დი არა ვის თვის გა უმ ხე ლია. მე რე უკ ვე ყო ველ დი ლით, სამ
სა ხურ ში, სა მუ შაო მა გი და ზე, ნი ნოს ფე რა დი ყვა ვი ლე ბის თა ი გუ ლი და შო კო ლა დი 
ხვდე ბო და. სახ ლში გა ცი ლე ბის ტრა დი ცია ცო ტა გვი ან და იწ ყო, ბევ რი სი ურ პრი
ზის და სი ხა რუ ლის მი ნი ჭე ბის შემ დეგ, რო ცა ერ თმა ნეთ თან სა კუ თარ ინ ტე რე სებ
ზე, ოც ნე ბებ სა და გა ტა ცე ბებ ზე ლა პა რა კი და იწ ყეს. მა ლე აღ მო ა ჩი ნეს, რომ ერ
თმა ნე თი ბევ რი გა მორ ჩე უ ლი თვი სე ბით მოს წონ დათ და ეს ის არაჩ ვე უ ლებ რი ვი 
გან ცდა იყო „ერ თა დერთს“ რომ ეძა ხი ან. 

„სო სო გან სხვა ვე ბუ ლი იყო, მი სი ფიქ რე ბი და მიზ ნე ბი არ ჰგავ და ბევ რი ჩე
მი თა ნა ტო ლის გან მოს მე ნილს. არ ჰქონ და სი ყალ ბე. პა ტივს ცემ და სა კუ თარ და 
სხვის და მო კი დე ბუ ლე ბებს ტრა დი ცი ის მი მართ, მაგ რამ ჰქონ და მი სი და მო უ კი
დე ბე ლი გზა და ბევ რი არ გუ მენ ტი, რა ტომ უნ და გევ ლო მის გვერ დით ერ თგუ ლად 
და სიყ ვა რუ ლით. მთა ვა რი ერ თგუ ლე ბა და სიყ ვა რუ ლია, რაც დღემ დე გვაქვს და 
ეს მი სი ხა სი ა თია ნამ დვი ლად“ამ ბობს ნი ნო. 

წყვილს სა მი შვი ლი ჰყავს. იო სე ბი იხ სე ნებს, რომ მის ცხოვ რე ბა ში ერთერ თი 
ბედ ნი ე რი დღე იყო, რო ცა მე უღ ლის ორ სუ ლო ბის ამ ბა ვი შე იტ ყო. უკ ვე ტკბი ლად 
იხ სე ნებს იმ ამ ბავს, რო ცა მე უღ ლე კონ სულ ტა ცი ა ზე მი იყ ვა ნა, ნი ნო კი, ექი მის კა
ბი ნე ტი დან ატი რე ბუ ლი გა მო ვი და და უთ ხრა: „იცი, ექიმ მა მით ხრა, ტყუ პე ბი გყავ
სო. შენ არ იცი, რა რთუ ლია პირ ველ ჯერ ზე ტყუ პე ბის გა ჩე ნა“. ეს სიტ ყვე ბი ხში რად 
მახ სენ დე ბა და ყვე ლა ჯერ ზე იგი ვე გან ცდა მაქვს – ჩემ ზე ბედ ნი ე რი სამ ყა რო ში 
კა ცი არ მე გუ ლე ბა!“. 

ტყუ პე ბი – გი ორ გი და მა რი ა მი უკ ვე აბი ტუ რი ენ ტე ბი არი ან. ისი ნიც №1 სკო
ლა ში სწავ ლო ბენ. ფი ზი კუ რად ერ თმა ნეთს არ ჰგვა ნან, მაგ რამ ერ თმა ნე თი გან
სა კუთ რე ბით უყ ვართ. გი ორ გის ექი მო ბა უნ და, მა რი კი, პი არ ტექ ნო ლო გი ებს და
ე უფ ლე ბა. მან ერთერთ კომ პა ნი ა ში მო ხა ლი სედ და იწ ყო მუ შა ო ბა და სა კუ თა რი 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბით ძა ლი ან კმა ყო ფი ლია. სწავ ლო ბენ უც ხო ენებს, უყ ვართ ინი ცი
ა ტი ვე ბი, იტა ცებთ ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი, რო გორც ამ თა ო ბის ბევრ ახალ გაზ
რდას, არი ან მი ზან და სა ხუ ლე ბი და ჰყავთ კარ გი მე გობ რე ბი. 

ოჯა ხის წევ რე ბი იო სებ ხა ხა ლე იშ ვი ლის ყვე ლა ზე გულ წრფე ლი შემ ფა სებ ლე ბი 
და გულ შე მატ კივ რე ბი არი ან. ნი ნოს მზრუნ ვე ლო ბამ და მშვიდ მა ხა სი ათ მა რე ა
ლუ რი პრობ ლე მე ბი ად ვი ლად გა და სა ტა ნი გა ხა და. ბავ შვე ბიც სწორ და მო კი დე ბუ
ლე ბებს შე ეჩ ვი ენ, თუმ ცა საქ მე ში მა მას მა ინც არ აძ ლე ვენ მოს ვე ნე ბას – ქა ლაქ ში 
რა მე რომ არ მო ე წო ნე ბათ, ფო ტო ებს უღე ბენ და უგ ზავ ნი ან წარ წე რით: „გა სა კე თე
ბე ლია!“ უკ ვე გა და ლა ხეს ის პე რი ო დი, რო ცა მა მის მი სა მარ თით გაჟ ღე რე ბულ ცრუ 
ბრალ დე ბებ ზე ნერ ვი უ ლობ დნენ. ახ ლა იცი ან, რომ პო ლი ტი კა ში ზოგ ჯერ „წე სე ბის 
გა რე შეც“ იბ რძვი ან. მშობ ლე ბის გან ის წავ ლეს, რომ „ასეთ დროს სიმ შვი დე უნ და 
შე ი ნარ ჩუ ნო. მთა ვა რია სა კუ თარ თავ თან და საქ მეს თან იყო მარ თა ლი!“ 

ნა ბო ლა რა, და ვით ხა ხა ლე იშ ვი ლი, 2008 წლის 25 სექ ტემ ბერს, გი ორ გი ჭყონ
დი დე ლის ხსე ნე ბის დღეს და ი ბა და. რად გან ოჯახ ში გი ორ გი უკ ვე ჰყავ დათ, ჭყონ
დი დე ლის მოს წავ ლის – და ვით აღ მა შე ნებ ლის სა ხე ლი და არ ქვეს. თუმ ცა, ამ სა ხე
ლის შერ ჩე ვის მი ზე ზი მხო ლოდ ეს არ იყო. კან დი და ტის ალა ლი ბი ძაშ ვი ლი იყო, 
ძი უ დო ში ოლიმ პი უ რი ჩემ პი ო ნი და ვით ხა ხა ლე იშ ვი ლი. ბა ტო ნი სო სოს თქმით, 
მის თვის დი დი პა ტი ვია, რომ უმ ცრო სი ვა ჟი, ცნო ბი ლი სპორ ტსმე ნის სეხნიაა, 
თუმ ცა პა ტა რა და ვით მა სა კუ თარ გა ტა ცე ბად ამ ეტაპ ზე ხე ლოვ ნე ბა აირ ჩია, „სიმ
ღე რის აკა დე მი ა ში“ ჩა ა ბა რა და გა ლო ბას და ქარ თულ ფოლ კლორს ეუფ ლე ბა. 

თა ვი სუ ფა ლი დრო თით ქმის არ რჩე ბა. თუ გა მო ნა ხა, ოჯა ხის წევ რე ბის გა რე
მოც ვა ში ატა რებს. ამ ბობს, რომ ოჯა ხი მი სი სა ბუ და რაა. აქვთ სა კუ თა რი, ტრა დი
ცი ე ბი, რო მელ საც წლე ბია ერ თგუ ლო ბენ დი დე ბიც და პა ტა რე ბიც. ერ თად და დი ან 
ქა ლაქ გა რეთ, თე ატ რში სპექ ტაკ ლებ ზე, ფეს ტი ვა ლებ ზე, გა მო ფე ნებ ზე, ყველ გან 
და რაც მთა ვა რია, კვი რა ო ბით, აუ ცი ლებ ლად ადი ან ბაგ რა ტის ტა ძარ ში, სა დაც 
სუ ლი ე რი მოძ ღვა რი, მა მა გი ორ გი ეგუ ლე ბათ. მოძ ღვარ თან პო ლი ტი კურ სა კით
ხებს არას დროს გა ნი ხი ლავს, მაგ რამ ზუს ტად იცის და გრძნობს, რომ ისევ სწორ 
გზას ად გას, ისევ ქუ თა ი სის მე რო ბას აპი რებს, რომ დაწ ყე ბუ ლი საქ მე და პრო ექ
ტე ბი ბო ლომ დე მი იყ ვა ნოს, რომ ეი მე დე ბო დეს და უყ ვარ დეს მის თა ნა ქა ლა ქე
ლებს, რო გორც ქუ თა ი სის თვის ერ თგუ ლი და თავ და დე ბუ ლი მე რი. 

მონ ყა უხ ჩიშ ვილ მა, ტი ცი ან ტა ბი ძემ, პა
ო ლო იაშ ვილ მა, ნი კო ლორ თქი ფა ნი ძემ, 
ლეო ქი ა ჩელ მა, აკა კი ხო რა ვამ, უშან გი 
ჩხე ი ძემ და თვით ექ ვთი მე ღვთის კაც მაც 
კი. 

–პროფესიაცმამისგავლენითხომარ
აირჩიეთ?

– არა, ჯერ კი დევ სკო ლა ში გა დავ
წყვი ტე, რომ დიპ ლო მა ტო ბა მინ დო და. 
გავ ლე ნა „დიპ ლო მა ტი ის ის ტო რი ის“ 
სამ ტო მე ულ მა მო ახ დი ნა. ისე თი შთა
ბეჭ დი ლე ბის ქვეშ მო ვე ქე ცი, სა მო მავ
ლო გეგ მე ბი დავ სა ხე: მე8 კლა სის მე რე 
მოს კოვ ში სპე ცი ა ლურ სკო ლა ში უნ და 
გა დავ სუ ლი ყა ვი და უმაღ ლე სი გა ნათ
ლე ბაც მოს კო ვის ინ სტი ტუტ ში მი მე ღო. 
სა ნამ წას ვლის დრო მო ვი და, სა ქარ თვე
ლო ში ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბა და იწ ყო, მე
რე 1989 წლის 9 აპ რი ლიც მოხ და და რუ
სეთ ში სწავ ლა ზე უა რი ვთქვი – საბ ჭო თა 
დიპ ლო მა ტი არ გავ ხდე ბო დი!!! მე ო რე 
პრო ფე სია, რო მე ლიც ასე ვე მა ინ ტე რე
სებ და, ექი მო ბა იყო. სა მე დი ცი ნო ინ სტი
ტუტ ში ჩა ბა რე ბა გა დავ წყვი ტე, მაგ რამ 
იმ წელს, გარ კვე უ ლი მი ზე ზე ბის გა მო, 
ამ სას წავ ლე ბელ მა მი ღე ბა სა ერ თოდ 
არ გა მო აც ხა და. სა ბო ლო ოდ, ქუ თა ი სის 
პო ლი ტექ ნი კურ ინ სტი ტუტ ში შე ვი ტა
ნე სა ბუ თე ბი კვე ბის მრეწ ვე ლო ბის ტექ
ნო ლო გი ე ბის ფა კულ ტეტ ზე. ინ სტი ტუ ტი 
რომ და ვამ თავ რე და მუ შა ო ბა და ვიწ ყე, 
თბი ლის ში შე იქ მნა დიპ ლო მა ტი უ რი აკა
დე მია. მივ ხვდი, რომ შაგ რე ნის ტყა ვი ვით 
და პა ტა რა ვე ბუ ლი ჩე მი ოც ნე ბა შე იძ ლე
ბო და ას რუ ლე ბუ ლი ყო – მო მე ცა შან სი 
ქარ თულ დიპ ლო მა ტი ურ აკა დე მი ა ში ჩა
მე ბა რე ბი ნა. აკა დე მი ა ში ჩე მი სწავ ლა ქა
ლაქ მა და ა ფი ნან სა, ოღონდ მა შინ დელ მა 
მერ მა ჯენ ტლმე ნუ რი შე თან ხმე ბა დაგ
ვი დო – სწავ ლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, 
აუ ცი ლებ ლად დავ ბრუნ დე ბო დით ქუ თა
ის ში. ჩემ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია სიტ
ყვის კა ცო ბა და მეც დავ ბრუნ დი. თა ნაც 
მა შინ გუ ბერ ნი ე ბი ახალ შექ მნი ლი იყო. 
ჩე მი სა მო მავ ლო ბე დიც ამ სამ სა ხურ მა 
გან საზ ღვრა. ზოგ ჯერ ვფიქ რობ, რომ ჩე
მი კა რი ე რა შემ თხვე ვე ბის გა მო ყე ნე ბა
ზეა აწ ყო ბი ლი. 1999 წელს, რწმუ ნე ბუ ლის 
თა ნა შემ წე რომ ვი ყა ვი, გვი ან ღა მით, მი
სა ღებ ში ქალ ბა ტო ნი შე მო ვი და და დამ
ტვრე უ ლი ქარ თუ ლით მო მე სალ მა. იგი 
ნოე ჟორ და ნი ას შვი ლიშ ვი ლი, ნი კოლ 
ჟორ და ნია აღ მოჩ ნდა. ინ გლი სუ რად რომ 
ვე სა უბ რე, გა უ ხარ და. მა შინ ბევ რმა არ 
იცო და უც ხო ენა. ნი კოლ ჟორ და ნია იყო 
USAIDის თა ნამ შრო მე ლი და კუ რი რებ
და საგ რან ტო კონ კურ სებს, დიდ პროგ
რა მებს. სა ქარ თვე ლო ში ახა ლი პროგ
რა მის დაწ ყე ბის მიზ ნით იყო ჩა მო სუ ლი 
და გუ ბერ ნა ტორ თან შეხ ვედ რა სურ და. 
და ახ ლო ე ბით, 1 სა ა თი ვი სა უბ რეთ სა ქარ
თვე ლო ზე, ნოე ჟორ და ნი ა ზე... სა მი დღის 
შემ დეგ კი და მი რე კა და მით ხრა, გა დავ
წყვი ტეთ, ამ ახა ლი გა ნათ ლე ბი სა და კო
მუ ნი კა ცი ის პროგ რა მის კო ორ დი ნა ტო
რო ბა შე მოგ თა ვა ზო თო. ასე, სრუ ლი ად 
შემ თხვე ვით გა და ვე დი სა ერ თა შო რი სო 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ ში, სა დაც თით
ქმის 15 წე ლი ვი მუ შა ვე. 

–ყველაზესაამაყორომელიპროექტი
განახორციელეთდა რამდენად რთული
იყოარასამთავრობოსექტორშიმუშაობა
წინახელისუფლებისპირობებში?

– ეს იყო ბევ რი შე საძ ლებ ლო ბის და 
იდე ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წლე ბი. მა შინ 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი ახალ ფე ხად
გმუ ლი იყო. სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ის 
ეგი დით, არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო
ექ ტი გან ვა ხორ ცი ე ლეთ. არ და მა ვიწ
ყდე ბა სი ა მა ყის გან ცდა, რო ცა ბაღ დათ
ში პირ ვე ლი ამ ბუ ლა ტო რია ავა შე ნეთ. 
სა ა მა ყო იყო გა ე როს ბავ შვთა ფონ დში 
მუ შა ო ბაც. ერ თია რო ცა სა უბ რობ აღ მშე
ნებ ლო ბა ზე და მე ო რეა, რო ცა ბავ შვებს 
ესა უბ რე ბი უნარჩვე ვე ბის შეც ვლა ზე, 
ცხოვ რე ბის ჯან საღ წეს ზე, სა კუ თა რი უფ
ლე ბე ბის დაც ვა ზე. სა ო ცა რი შეგ რძნე ბაა, 
რო ცა რე გი ო ნებ ში ბავ შვებ თან, რომ ლებ
საც არც ბურ თი ჰქონ დათ, არც კა ლათ
ბურ თის ბა დე და ამა ზე მხო ლოდ ოც ნე
ბო ბენ, ერთ დღეს ჩა გაქვს ყვე ლა ფე რი. 
ხე დავ, რო გორ იტა ცე ბენ ნივ თებს, აწ
ყო ბენ და ხვდე ბი, რომ არა ფე რი სჯობს 
გა ხა რე ბუ ლი ბავ შვე ბის ცქე რას. სა ბედ
ნი ე როდ, ბევ რი ასე თი მო მენ ტი მქო ნია 

ცხოვ რე ბა ში. 2006 წლი დან სა ერ თა შო
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი „ად გი ლობ
რი ვი დე მოკ რა ტი ის სა ა გენ ტოს“ ხელ
მძღვა ნე ლი ვი ყა ვი. დე მოკ რა ტი ასა და 
მის გან ვი თა რე ბა ზე მა შინ დელ ხე ლი სუფ
ლე ბას თან სა უ ბა რიც კი ჭირ და. ევ რო პის 
საბ ჭო ში ხში რად მი წევ და გა მოს ვლა და 
ყო ველ თვის ღი ად ვა ფიქ სი რებ დი, რო
გორ ილა ხე ბო და ჩვენს ქვე ყა ნა ში ადა
მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, რო გორ პი რო ბებ ში 
უწევ დათ ჩვენს მო ქა ლა ქე ებს ცხოვ რე ბა. 
ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია ევ რო საბ ჭოს მხარ
და ჭე რით მუ შა ობ და და ჩვენ პირ ვე ლებ
მა გა ვა კე თეთ პრო ექ ტი „ჩე მი თვა ლით 
და ნა ხუ ლი სა ქარ თვე ლო“. ევ რო საბ ჭოს 
ოფის ში ფო ტო გა მო ფე ნა მო ეწ ყო. ყვე ლამ 
ნა ხა ფო ტო ე ბი, სა დაც ჩან და, რო გორ ეძე
ბენ ადა მი ა ნე ბი საკ ვებს ნა გავ საყ რელ ზე, 
რა ხდე ბა ლა მა ზი ფა სა დე ბის მიღ მა... ატ
ყდა ერ თი ამ ბა ვი. სა ქარ თვე ლო ში დაბ
რუ ნე ბის შემ დეგ, მიხ ვდნენ, რომ რად გან 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო
მად გე ნე ლი ვი ყა ვი, სჯობ და ურ თი ერ თო
ბე ბი და ე ლა გე ბი ნათ. მე რი ა ში მი ბა რებ
დნენ, სა დაც შეხ ვედ რებს ეს წრე ბოდ ნენ 
კუდის წარ მო მად გენ ლე ბი. „ად გი ლობ
რი ვი დე მოკ რა ტი ის სა ა გენ ტო“ წლე ბის 
მან ძილ ზე, სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტებ
თან პარ ტნი ო რო ბით, წარ მა ტე ბით მუ შა
ობ და თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე
ბა სა და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა ზე ამ 
პრო ცეს ში.

– დღეს როგორია „თქვენი თვალით
დანახული საქართველო“ და დემოკრა
ტიისხარისხი?

– დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მთა
ვა რი მი ზა ნი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც
ვაა. დღეს სა ქარ თვე ლო ში გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბაა და ამას ყვე ლა სა ერ თა
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია აღი ა რებს. კრი
ტი კუ ლი შე ნიშ ვნე ბი და რჩე ვე ბი არის, 
მაგ რამ არ უნ და დაგ ვა ვიწ ყდეს, რომ გა
დაც დო მე ბი მა ღა ლი ხა რის ხის დე მოკ
რა ტი ულ ქვეყ ნებ შიც ხდე ბა. „ქარ თუ ლი 
ოც ნე ბის“ ღი რე ბუ ლე ბე ბი იყო მი ზე ზი, 
რომ დავ თან ხმდი შე მო თა ვა ზე ბას გუ ბერ
ნა ტო რის ად მი ნის ტრა ცი ა ში მე მუ შა ვა. 
რე გი ო ნუ ლი პრო ექ ტე ბის კო ორ დი ნი რე
ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სად დამ ნიშ ნეს. 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს თან 
ერ თად შე ვი მუ შა ვეთ შე ფა სე ბის სპე ცი ა
ლუ რი სის ტე მა, კრი ტე რი უ მე ბი. პრო ცეს ში 
ჩავ რთეთ მო სახ ლე ო ბაც. 2014 წლის გა
ზაფ ხულ ზე, რამ დე ნი მე ასე უ ლი სოფ ლის 
კრე ბა ჩა ვა ტა რეთ იმე რეთ ში და მო სახ
ლე ო ბას პირ ვე ლად მი ვე ცით აზ რი სა და 
სურ ვი ლის გა მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბა. მა ლე 
ამას მოჰ ყვა მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი
რე ბა, რაც თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი
თა რე ბის ერთერ თი მე ქა ნიზ მია. შემ დეგ 
იმე რე თის რწმუ ნე ბუ ლის პირ ვე ლი მო ად
გი ლეც ვი ყა ვი. სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ
თო ბე ბი და ტუ რიზ მი იყო ჩე მი სა კუ რა ტო
რო სფე რო. წარ მა ტე ბუ ლი და ნა ყო ფი ე რი 
იყო ის 5 წე ლი. მა ნამ დე იმე რეთს არც 
ერ თი და მე გობ რე ბუ ლი რე გი ო ნი არ ჰყავ
და და 7 რე გი ონ თან და მე გობ რე ბა შევ
ძე ლით. იმე რე თი გახ და ყვე ლა ზე დი დი 
ევ რო პუ ლი რე გი ო ნუ ლი პლატ ფორ მის, 
ევ რო პის რე გი ონ თა ასამ ბლე ის წევ რი. 
გარ და ამი სა, იმე რე თი სა ქარ თვე ლო ში 
ერ თა დერ თი რე გი ო ნია, რო მე ლიც ჩე
მი ინი ცი ა ტი ვით, ის ტო რი უ ლი თერ მუ ლი 
ქა ლა ქე ბის ასო ცი ა ცი ის წევ რი გახ და. 
სხვა თა შო რის, სწო რედ ამან გა ნა პი რო
ბა, რომ ქუ თა ი სი უმას პინ ძლებს ევ რო
საბ ჭოს კულ ტუ რუ ლი მარ შრუ ტე ბის დიდ 
ფო რუმს. გან ვლი ლი ცხოვ რე ბა, ქუ თა თუ
რებ თან ურ თი ერ თო ბა მაძ ლევს რწმე ნას, 
რომ გა ვი მარ ჯვებ. ჩე მი თა ნა ქა ლა ქე ლე
ბის მხარ და ჭე რას ვგრძნობ და მა ხა რებს. 
ასე ვე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ჩე მი გუნ
დის მხარ და ჭე რა. სა ზო გა დო ე ბამ კარ
გად იცის, ვის რა მიზ ნე ბი ამოძ რა ვებს. 
ხალ ხი ბრძე ნია და ყვე ლა ფერს ხე დავს. 
ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბი მარ ტი ვი ნამ
დვი ლად არ იქ ნე ბა. თუმ ცა, ქუ თა ისს აქვს 
ამ ბი ცია, მშვი დად, ქუ თა თუ რე ბის თვის 
შე სა ფე რი სად, ერ თმა ნე თის თვის ყო ველ
გვა რი სი ბინ ძუ რი სა და ტა ლა ხის სრო
ლის გა რე შე ჩა ვა ტა რებთ ამ არ ჩევ ნებს. 
სწო რედ გა კე თე ბუ ლი საქ მე ე ბით, სა მო
მავ ლო გეგ მე ბით, გუნ დის ერ თო ბით და 
ერ თმა ნე თის გვერ დით დგო მით, გა ვაგ
რძე ლებთ ჩვე ნი ქუ თა ი სის და ქვეყ ნის 
გან ვი თა რე ბას. 
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2012 წლის შემ დეგ უპ რე ცე დენ ტოდ, 
4,5ჯერ გა ი ზარ და ჯან დაც ვის და ფი ნან
სე ბა. 

2013 წელს საყოველთაოჯანდაცვის
პროგრამისამოქ მე დე ბით, „ქარ თულ მა 
ოც ნე ბამ“ სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა ჯან დაც
ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ ზე უნი ვერ სა
ლურ ხელ მი საწ ვდო მო ბას. 2017 წლი
დან გა ნი საზ ღვრა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით დი ფე რენ ცი
ა ცი ის ახა ლი კრი ტე რი უ მე ბი. შე დე გად, 
40%დან 99.9%მდე გა ი ზარ და მო სახ
ლე ო ბის სერ ვი სე ბით მოც ვა, და ფი ნან
სდა 8,6 მლნზე მე ტი შემ თხვე ვა (2,8 
მლნ ბე ნე ფი ცი ა რი), რა ზეც 4,6 მლრდ 
ლარ ზე მე ტი გა მო ი ყო. 20132020 წლებ
ში, 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრა
მით ქუთაისის მუნიციპალიტეტზე გა
მო ყო ფი ლი 186 956 334 ლა რით და ფი
ნან სდა 346 676 შემ თხვე ვა, მათ შო რის: 
გეგმურიამბულატორიული(30 379 750,5 
ლა რით 1 497 158 ბე ნე ფი ცი ა რი), გადა
უდებელი ამბულატორიული (14 690 
323 ლა რით 199  437 შემ თხვე ვა), გადა
უდებელი სტაციონარული (113 450 325 
ლა რით 75 567 შემ თხვე ვა), გეგმურიქი
რურგიული (28  768 890 ლა რით 28  302 
შემ თხვე ვა), მშობიარობა და საკეის
როკვეთა(7 970 503 ლა რით 13 125 შემ
თხვე ვა) და ქიმიო, ჰორმონო და სხი
ვურითერაპია(10 304 716 ლა რით 19 725 
შემ თხვე ვა). გა ი ზარ და ონ კო ლო გი უ რი 
პა ცი ენ ტე ბის ქი მი ო თე რა პია/სხი ვუ
რი თე რა პი ის კომ პო ნენ ტში არ სე ბუ
ლი ლი მი ტი 8  000 ლა რის ოდე ნო ბით. 
ქრონიკული დაავადების მქონე მოწ
ყვლადი ჯგუფებისთვის მედიკამენ
ტებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამა
ამოქ მედ და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი 
პი რე ბის (სა რე ი ტინ გო ქუ ლა 100 ათა
სამ დე), სა პენ სიო ასა კის მო ქა ლა ქე ე
ბი სა და შშმ ბავ შვე ბის თვის, ვე ტე რა
ნე ბი სა და გამ ყო ფი ხა ზის სოფ ლე ბის 
მო სახ ლე ო ბის თვის. 20172021 წლებ ში 
(ივ ლი სის მდგომ.), პროგ რა მით ქუ თა
ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ფი ნან სდა 
19  233 ბე ნე ფი ცი ა რი (1 255 635 ლა რი). 
2012 წლის შემ დეგ, 3,4ჯერ – 29,0 მი
ლი ო ნი დან 100,7 მი ლი ონ ლა რამ დე 
გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფი
ნანსება, მათ შო რის, უპ რე ცე დენ ტოდ, 
7ჯერ გა ი ზარ და იმუნიზაციის პროგ
რამის ბიუჯეტი (24.1 მლნ ლა რი შე ად
გი ნა). სა ხელ მწი ფო უზ რუნ ველ ყოფს 13 
და ა ვა დე ბის პრე ვენ ცი ას, წარ მა ტე ბით 
და ი ნერ გა 5 ახა ლი ვაქ ცი ნა. ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში იმუ ნი ზა ცი ით მიზ
ნობ რი ვი ჯგუ ფის მოც ვის მაჩ ვე ნე ბე
ლი 87,4% შე ად გენს. ტუბერკულოზის
ეროვნული პროგრამით გან ხორ ცი ე
ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე დე გად,. 
უკა ნას კნელ წლებ ში შემ ცირ და ტუ
ბერ კუ ლო ზის გავ რცე ლე ბა – 2013 წლის 
შემ დეგ, ქუთაისში, სტა ცი ო ნა რუ ლი 
მკურ ნა ლო ბით 591მა (2 061 435 ლა რი), 
ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ რე ბით – 7 
162მა პა ცი ენ ტმა (721 995 ლა რი) ისარ
გებ ლა. დედათადაბავშვთაჯანმრთე
ლობის სფეროში ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან გა ტა რე ბუ ლი თან მიმ დევ რუ
ლი პო ლი ტი კის შე დე გად, 2017 წელს 
და ფიქ სირ და დე და თა სიკ ვდი ლო ბის 

ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, წი
ნა წლებ თან შე და რე ბით (13.1/100 000 
ცოც ხალ შო ბილ ზე). 2018 წლი დან 8მდე 
გა ი ზარ და ვი ზი ტე ბის რა ო დე ნო ბა ორ
სულ თათ ვის. 2014 წლი დან ყვე ლა ორ
სუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ფო ლი უ მის 
მჟა ვი თა და რკი ნის პრე პა რა ტით. 2013
2020 წლებ ში, მუნიციპალიტეტშიან ტე
ნა ტა ლუ რი სერ ვი სის მიმ ღე ბია 21  855 
ორ სუ ლი (1 174 119 ლა რი), მე დი კა მენ ტე
ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი – 5 138. 

2015 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში, მსოფ
ლი ო ში პირ ვე ლად, და იწ ყო C ჰეპა
ტიტის ელიმინაციის (აღმოფხვრის)
პროგრამა (21,7 მლნ ლა რი). პროგ რა მა 
მო ი ცავს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე
ბი სათ ვის უფა სო სკრი ნინგს, და ა ვა
დე ბის დი აგ ნოს ტი კა სა და კომ პა ნია 
„გი ლე ა დის“ და ფი ნან სე ბით C ჰე პა ტი
ტით და ა ვა დე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის უფა
სო მკურ ნა ლო ბას უახ ლე სი თა ო ბის 
ძვი რად ღი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბით. 
პროგ რა მის დაწ ყე ბი დან 2021 წლის 1 
მა ი სამ დე, გა მოკ ვლე უ ლია 2,3 მლნ ბე
ნე ფი ცი ა რი, მკურ ნა ლო ბა ში ჩა ერ თო 74 
ათას ზე მე ტი და და ას რუ ლა 70 ათას ზე 
მეტ მა პირ მა, მიღ წე უ ლია უპ რე ცე დენ
ტო შე დე გი – სრუ ლად გა ნი კურ ნა და ა
ვა დე ბულ თა 98,9%, გა დარ ჩა 68 ათა სი 
ადა მი ა ნის სი ცოც ხლე. სა ქარ თვე ლო 
Cჰე პა ტიტ თან ბრძო ლა ში გლო ბა ლურ 
ლი დე რა დაა აღი ა რე ბუ ლი. ქუთაისის
მუნიციპალიტეტიდან მკურ ნა ლო ბა სა 
და სა დი აგ ნოს ტი კო კვლე ვებ ში ჩარ თუ
ლი იყო 7 949 პი რი (1 497 761 ლა რი).

2012 წლის შემ დეგ, ქუთაისის მუნი
ციპალიტეტის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და სამედიცი
ნო მომსახურების დაფინანსება პრი
ორიტეტულ სფეროებში, მათ შო რის: 
ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის, დი ა ბე ტის 
მარ თვის, დი ა ლი ზის და თირ კმლის 
ტრან სპლან ტა ცი ის, იშ ვი ა თი და ა ვა დე
ბე ბის მქო ნე და მუდ მივ ჩა ნაც ვლე ბით 
მკურ ნა ლო ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ პა
ცი ენ ტთა მკურ ნა ლო ბის, პირ ვე ლა დი 

და გა და უ დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა
რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის, რე ფე რა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის პროგ რა მე ბის და ფი
ნან სე ბა. რეფერალურიმომსახურების
პროგრამის განვითარების შედეგად,
გა ი ზარ და სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე ბის, 
კა ტას ტრო ფე ბის, სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი

ე ბის, კონ ფლიქ ტურ რე გი ო ნებ ში და ზა
რა ლე ბულ მო ქა ლა ქე თა და სა ქარ თვე
ლოს მთავ რო ბის მი ერ გან საზ ღვრუ ლი 
სხვა შემ თხვე ვე ბის დროს მო სახ ლე ო
ბის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი წო დე
ბა. ქუთაისში, 20132021 წლებ ში, სულ 
2 143 შემ თხვე ვა 4 361 826 ლა რით და ფი
ნან სდა. 

2013წელთანშედარებითგაიზარდა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ჯან
მრთელობის დაცვის სფეროს დაფი
ნანსება. 2020 წელს ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის ზრდამ 1243,3 ათა სი ლა რი 
შე ად გი ნა, 2013 წლის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე
ნე ბე ლი კი 874,4 ათა სი ლა რი იყო. 

მუნიციპალიტეტი, ჯანდაცვის სფე
როში, ახორციელებს არაერთ პროგ
რამას, მათ შორის: სა მე დი ცი ნო 
დახ მა რე ბის პროგ რა მა (მძი მე, სი ცოც
ხლი სათ ვის სა ში ში და ა ვა დე ბის მქო
ნე და გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე ვის 
შე დე გად და ა ვა დე ბუ ლი გა დახ დი სუ უ
ნა რო პი რე ბის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ
რე ბის ანაზ ღა უ რე ბა), მე დი კა მენ ტე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მა, ქ. ქუ თა ის
ში მცხოვ რებ ეპი ლეფ სი ით და ა ვა დე
ბულ თა მკურ ნა ლო ბი სა და დაწ ყე ბი თი 
კლა სის მოს წავ ლე თა პრო ფი ლაქ ტი
კუ რი გა მოკ ვლე ვე ბის პროგ რა მა, ეპი
ლეფ სი ით და ა ვა დე ბულ პირ თა ან ტი
კონ ვულ სან ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მა; აუ ტიზ მის სპექ ტრის დარ
ღვე ვის მქო ნე ბავ შვთა რე ა ბი ლი ტა
ცი ის პროგ რა მა; ად რე უ ლი ძუ ძუს აგ
რე სი უ ლი HER2 რე ცეპ ტორ და დე ბი თი 
დი აგ ნო ზის მქო ნე პი რე ბის მე დი კა მენ
ტით დახ მა რე ბის პროგ რა მა.

ხარისხიანიდახელმისაწვდომისა
მედიცინო მომსახურების უზრუნველ
საყოფად:

 � გა იზ რდე ბა მო სახ ლე ო ბის ხელ
მი საწ ვდო მო ბა ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ სა და 
სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბებ ზე;

 � გა იზ რდე ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი პერ
სო ნა ლის შრო მის ანაზ ღა უ რე ბა და 
უწ ყვეტ გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ
ვდო მო ბა;

 � სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ
რა მით, კვლავ უზ რუნ ველ ყო ფი
ლი იქ ნე ბა სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე
ბის ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა, მიზ ნობ რი ვი 
ჯგუ ფე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე
ბი ან შე სა ბა მი სი სა მე დი ცი ნო მომ

სა ხუ რე ბით და სამ კურ ნა ლო მე დი
კა მენ ტე ბით;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ეფექ ტი ა ნი სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი სა ზო გა
დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბისა და 
პრი ო რი ტე ტულ სფე რო ებ ში მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბი სათ
ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
მი სა წო დებ ლად; 

 � გა იზ რდე ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის 
მიზ ნობ რი ო ბა და ეფექ ტი ა ნო ბა 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ჩარ თუ ლო ბით;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ჯან დაც ვის 
სფე როს უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტის 
– პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სის ტე
მის რე ფორ მის მომ დევ ნო ეტა პი. 
გა იზ რდე ბა სის ტე მის „მე კა რიბ
ჭის“ ფუნ ქცია – უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იქ ნე ბა მო სახ ლე ო ბის ავა დო ბის 
ად რე უ ლი გა მოვ ლე ნა და შე კა ვე ბა;

 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მხრი დან ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის 
სფე როს და ფი ნან სე ბა;

 � და იხ ვე წე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მუ ნი ცი პა
ლუ რი პროგ რა მე ბი; 

 � სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო
ბი სა და უსაფ რთხო გა რე მოს უზ
რუნ ველ სა ყო ფად, მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი გა ნა ხორ ცი ე ლებს ქმე დით 
ღო ნის ძი ე ბებს და პრე ვენ ცი უ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბით, ხელს 
შე უწ ყობს მო სახ ლე ო ბის ჯან
მრთე ლო ბის დაც ვას;

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ხელს შე უწ ყობს 
და ა ვა დე ბულ თა სა სი ცოც ხლო 
მნიშ ვნე ლო ბის მკურ ნა ლო ბის ჩა
ტა რე ბას; 

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი გა ნა ხორ ცი ე
ლებს მის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ
რე ბი მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე
ლო ბა ზე მეთ ვალ ყუ რე ო ბას და 
ჯან მრთე ლო ბის რის კე ბი სა და სა
გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის ქმე დით მო
ნი ტო რინგს და მათ ზე რე ა გი რე ბას. 

ჯანმრთელობისდაცვა
„ქართულიოცნებისთვის“უმთავრესიღირებულებაარისადამიანი,
ხოლოსაქმიანობისუმნიშვნელოვანესიპრინციპი–ადამიანზე,მის
ღირსებაზე, სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ხარისხია
ნი და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, სოციალური სამართლია
ნობისპრინციპზედაფუძნებულიჯანმრთელობისდაცვისსისტემის
შენარჩუნებადაშემდგომიგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთ
ერთიუმთავრესიპრიორიტეტია.
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სოციალურიდაცვა
2012წლისშემდეგ,2,7ჯერ–1,7მილი

არდიდან 4,7 მილიარდ ლარამდე გაი
ზარდასოციალურიდაცვისსფეროსდა
ფინანსება.

2012 წლის შემდეგ, ეტაპობრივად გა
იზარდა სახელმწიფო პენსიის ოდენო
ბები: 2012 წლი სათ ვის საპენსიო ასაკის
პირთაპენსია100 ლა რი იყო, 2020 წლის 
იან ვრი დან 2,2ჯერ მე ტი – 220 ლა რი, 70
წლისდამეტიასაკისმოქალაქეთაპენ
სია – 250 ლა რი; 2021 წლი დან პენ სი ის 
ოდე ნო ბა 240 ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 70 
წელს გა და ცი ლე ბულ თა კი – 275 ლა რით. 
2016 წლი დან გა ნი საზ ღვრა პენ სი ის და
ნა მა ტი მაღალმთიანდასახლებაშიმუდ
მივად მცხოვრები მოქალაქეებისათვის, 
რაც შე ად გენს ასა კით პენ სი ის ოდე ნო
ბის 20%ს (264 ლა რის ნაც ვლად 288 ლა
რი, ხო ლო მთა ში მცხოვ რე ბი 70 წლის და 
მე ტი ასა კის პენ სი ო ნე რი – 330 ლა რი). 
და ნა მატს იღე ბენ მა ღალ მთი ან და სახ
ლე ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი სო ცი ა
ლუ რი პა კე ტის მიმ ღე ბი პი რე ბი (და ნა
მა ტი – სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის 20%). 2017 
წლის იან ვრი დან გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
მა ღალ მთი ა ნი აბო ნენ ტის (სა ყო ფაც ხოვ
რე ბო მომ ხმა რებ ლის) მი ერ მა ღალ მთი ან 
და სახ ლე ბა ში მოხ მა რე ბუ ლი ელე ნერ
გი ის ყო ველ თვი უ რი სა ფა სუ რის 50%ის 
ანაზ ღა უ რე ბა (არა უმე ტეს 100 კვტ/სთ). 
ქუთაისისმუნიციპალიტეტშისა ხელ მწი
ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბი (01.04.2021 წ. 
მდგო მარ.) 1146 პი რია. 2012 წლის შემ დეგ, 
3,8ჯერ, 1 609 223დან 6 054 138 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ებ
ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში სულ 
41 654 676 ლა რი შე ად გი ნა. მოსახლეო
ბის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
დახმარების პროგრამის ფარგლებში,
სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო
ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი, სი
ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი ოჯა ხე ბი 
უზ რუნ ველ ყო ფილ ნი არი ან მიზ ნობ რი
ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბით – სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბით. პროგ რა მით ასე ვე გა ი ცე მა: 
ორ სუ ლო ბის, მშო ბი ა რო ბი სა და ბავ შვის 
მოვ ლის, ახალ შო ბი ლის შვი ლა დაყ ვა
ნის გა მო დახ მა რე ბის, ლტოლ ვილ თა და 
დევ ნილ თათ ვის შემ წე ო ბე ბის, შრო მი თი 
მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სას მი ყე ნე ბუ
ლი ზი ა ნის ანაზ ღა უ რე ბა და სხვ. ქუთა
ისის მუნიციპალიტეტში, სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სი ღა რი
ბის ზღვარ ს ქვე მოთ მყო ფი 2718 ოჯა ხია 
(01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 წლის შემ დეგ 
1,1ჯერ, 4 491 ათა სი დან 4 963 ათას ლა რამ
დე (2020 წ. მო ნაც.) გა ი ზარ და სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 
წლებ ში, სა არ სე ბო შემ წე ო ბა ზე სულ და
ი ხარ ჯა 46  676 ათა სი ლა რი, მათ შო რის, 
პენ სი ონ რებ ზე – 13 277 ათა სი, შშმ პი რებ
ზე – 6 653 ათა სი, ბავ შვებ ზე – 14 660 ათა სი 
ლა რი. შშმ პირები, მარჩენალდაკარგუ
ლები და სხვა სოციალურ კატეგორიებს
მიკუთვნებულ პირთა წრე ყო ველ თვი უ
რად უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სო ცი ა ლუ რი პა
კე ტით – ქუთაისში,სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით 
სარ გებ ლობს 8 745 მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი 
(01.04.2021 წ. მდგომ.), 2012 წლის შემ დეგ, 
გა წე უ ლი ხარ ჯი 6ჯერ – 2  589 872 ლა რი
დან 15 317 836 ლა რამ დე (2020 წ. მო ნაც.) 
გა ი ზარ და. 20132021 წლებ ში (01.04.2021 წ. 
მდგომ.) სულ და ი ხარ ჯა 99 319 785 ლა რი.
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დევნილია (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 
წლის შემ დეგ, 3 321 648დან 6 079 41 ლა
რამ დე (2020 წ. მდგომ) გა ი ზარ და შემ წე ო
ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში 
სულ და ი ხარ ჯა 44 408 208 ლა რი. დევნი
ლებზეზრუნვა,მა თი გან სახ ლე ბა და სო
ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბა სა ხელ მწი ფოს ერთერ თი 
უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტია. 2013 წლი დან, 
გან სახ ლე ბის კრი ტე რი უ მე ბის შე სა ბა მი
სად, დევ ნი ლებს ახა ლა შე ნე ბულ კორ
პუ სებ ში ბი ნე ბი და სოფ ლად სახ ლე ბი 
გა და ე ცე მათ. 2013 წლი დან (07.2021 წ. მო
ნაც.), სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, გან სახ
ლე ბის პროგ რა მე ბით, საც ხოვ რე ბე ლი 
ფარ თი 23 068მდე დევ ნილ ოჯახს გა და
ე ცა, მათ გან ქუთაისში დაკ მა ყო ფილ და 
1315 დევ ნი ლი ოჯა ხი, მათ შო რის: 1  108 

დევ ნილ ოჯახს გა და ე ცა ბი ნა ახა ლა შე ნე
ბულ და რე ა ბი ლი ტი რე ბულ კორ პუ სებ ში, 
პრო ექ ტით „სოფ ლად სახ ლი“ სა ხელ მწი
ფომ სახ ლი 153 ოჯახს შე უს ყი და,; სა ხელ
მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ფარ თი 
627 ოჯახს და უ კა ნონ და. ქვეყ ნის მას შტა
ბით, მიმ დი ნა რე წლის ბო ლომ დე, და მა
ტე ბით 1 359 დევ ნი ლი ოჯა ხი გან სახ ლდე
ბა. სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, 2021 წლის 
ბო ლომ დე, და მა ტე ბით, 1 359 დევ ნი ლი 
ოჯა ხი გან სახ ლდე ბა. ასე ვე გრძელ ვა
დი ა ნი საც ხოვ რებ ლით სა ხელ მწი ფომ, 
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, 1997 ეკომიგ
რანტი ოჯახი და აკ მა ყო ფი ლა: 20132021 
წ.წ. 667 ოჯახს და უ კა ნონ და საც ხოვ რებ ლი 
ფარ თი და მი წის ნაკ ვე თი, 386 და კა ნო ნე
ბის პრო ცეს შია. დემოგრაფიული მდგო
მარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
პროგრამით (მე სა მე და მომ დევ ნო ბავ
შვი) ქუთაისში,და ფი ნან სე ბუ ლია 836 ბე
ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 წ. მდგომ.), 20142021 
წლებ ში, სულ და ი ხარ ჯა 8 864 480 ლა რი, 
მათ შო რის, 2020 წელს – 1 494 900 ლა რი. 

ახალი კორონავირუსის გლობალურ
გამოწვევასთან სწრაფად და ეფექტია
ნად გამკლავების მიზნით, სოციალური
დაცვის მიმართულებით გატარდა მნიშ
ვნელოვანი ღონისძიებები, კერძოდ:
სა ხელ მწი ფო გა სა ცემ ლე ბის უწ ყვე ტად 
გა ცე მა, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
სტა ტუ სის იუ რი დი უ ლი ძა ლის შე ნარ ჩუ
ნე ბა და სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის უწ ყვე ტად 
გაგ რძე ლე ბა, იან ვრი დან შე ჩე რე ბუ ლი სა
არ სე ბო შემ წე ო ბე ბის გა ნახ ლე ბა და სხვ. 
ახალი კორონავირუსით გამოწვეული
სოციალურეკონომიკური მდგომარეო
ბის გაუარესების გამო, მოსახლეობის
სოციალური დახმარების მიზნით, 2020
2021 წ.წ, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა მო
ი ყო 193 014 865 ლა რი, აქე დან ქუ თა ი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე – 5 485 255 ლა რი. 

სახელმწიფო დახმარების მიღების
უფლება6თვისვადითმოიპოვეს:სო ცი
ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა 
ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბულ მა (65001100000 
ქუ ლა) ოჯა ხებ მა, წევ რთა რა ო დე ნო ბის 
შე სა ბა მი სად (1წევრიანი – 70ლ; 2წევ
რიანი–90ლ;3დამეტიწევრი,თითოე
ულზე–35ლ).პროგ რა მა ში, 2020 წელს ქუ
თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩარ თუ ლი იყო 
1578 ოჯა ხი, 2021 წლის ივ ლი სის მდგო მა
რე ო ბით – 1707. ყოველთვიურიდახმარე
ბა(თვეში100ლარი)გა ნი საზ ღვრა სო ცი
ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა 
ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 100  000მდე 
სა რე ი ტინ გო ქუ ლის მქო ნე ოჯა ხე ბის თვი
საც, რო მელ თაც ჰყავთ 3 ან მე ტი 16 წლის 
ჩათ ვლით ასა კის შვი ლი. პროგ რა მით ქუ
თაისის მუნიციპალიტეტში, 2020 წელს 
ისარ გებ ლა 399მა ოჯახ მა, 2021 წელს – 
449მა (06.2021 წ. მო ნაც.). მკვეთრად გა
მოხატული შშმ პირები და 18 წლამდე
შშმბავშვებისთვის,სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის 
დახ მა რე ბას თან ერ თად, და მა ტე ბით 100 
ლა რი (6 თვით) – პროგ რა მა ში, ქუ თა ის ში, 
2020 წელს ჩა ერ თო 2528 ოჯა ხი, 2021 წელს 
– 2569 (06.2021 წ. მო ნაც.). 

„ახალიკორონავირუსით (SARSCOV2)
გამოწვეულიინფექციის(COVID19)შედე
გად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების
მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამით,
და საქ მე ბის სა ხელ წი ფო სა ა გენ ტო კომ
პენ სა ცი ებს გას ცემს იმ და საქ მე ბულ/
თვით და საქ მე ბულ თათ ვის, ვინც პან დე
მი ის შე დე გად სამ სა ხუ რი ან შე მო სა ვა
ლი და კარ გა. დაქირავებით დასაქმე
ბულებისთვის კომპენსაციის ოდენობა
თვეში200ლარი6თვით,გა ი ცა ორ ეტა
პად: I ეტა პი 2020 წლის მა ი სი დან და იწ
ყო და 162 271მა პირ მა მი ი ღო 131 237 800 
ლა რი; II ეტა პი – 2021 წლის იან ვრი დან 
157  638მა პირ მა მი ი ღო 141 947 400 ლა
რი. ერთჯერადი 300ლარიანი კომპენ
საცია მი ი ღო 248  867მა ფორმალურმა/
არაფორმალურმა თვითდასაქმებულმა,
ჯამ ში, 74 660 000 ლა რი. 2020 წლის 4 დე
კემ ბრი დან ერ თჯე რა დი, 300ლა რი ა ნი 
კომ პენ სა ცი ე ბი გა ი ცა იმ პი რებ ზე, ვისაც
შეეხო შეზღუდვები, დაკარგეს შემოსა
ვალი ან შეუჩერდათ ეკონომიკური საქ
მიანობა (121 634 პირ ზე ჯამ ში 36 490 200 
ლა რი). დაქირავებით დასაქმებულების
თვის, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური
ან იყვნენ უხელფასო შვებულებაში,და
წეს და ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა 1200ლა
რი ა ნი კომ პენ სა ცი ით (6 თვე, თვე ში – 200 
ლ). ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი 
სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის 
გა უ ა რე სე ბის გა მო, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე
ბის მიზ ნით, კომ პენ სა ცია ჯამ ში მი ი ღო: 
2020 წელს – 162 271მა პირ მა (131 237 800 
ლ), 2021 წელს – ჯამ ში გა ი ცა 141 909 200 
ლა რის კომ პენ სა ცია.

2013 წელთან შედარებით 2ჯერ გაი
ზარდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
სოციალური დაცვის სფეროს დაფინან
სება. 2020 წელს სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის 
ზრდამ 3333,7 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა, 2013 
წლის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 1665,7 
ათა სი ლა რი იყო. 

მუნიციპალიტეტი, 20122021 წლებში,
სოციალური დაცვის სფეროში, 30მდე
პროგრამას ახორციელებს, მათ შორის:
უფა სო კვე ბის პროგ რა მა, მრა ვალ შვი
ლი ა ნი ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბის პროგ რა
მა, გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
პირ თა თა ნად გო მის პროგ რა მა და სხვ. 
2020 წელს მათ დაემატა ახა ლი სო ცი ა ლუ
რი პროგ რა მე ბი: მარ ტო ხე ლა მშო ბელ
თა დახ მა რე ბის, ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა დახ მა რე ბი სა და სა ქარ თვე
ლოს SOS ბავ შვთა სოფ ლის დახ მა რე ბის 
ქვეპ როგ რა მე ბი. იმავე წელს, მუნიციპა
ლური საქალაქო ტრანსპორტით უფასო
და50%შეღავათიანიტარიფითსარგებ
ლობის უფლება მიეცათ შემდეგი სოცი
ალური კატეგორიის მოქალაქეებს: შშმ 
პი რებ სა და გა და ად გი ლე ბი სას მათ თან 

ერ თად მყოფ დამ ხმა რეს; ომის ვე ტე რა
ნებს, მათ თან გა თა ნაბ რე ბულ პი რებ სა და 
სამ ხედ რო ძა ლებს; აუ ტიზ მის სპექ ტრის 
დარ ღვე ვის მქო ნე პი რებ სა და მათ თან 
მყოფ დამ ხმა რეს, ქ. ქუ თა ი სის „მად ლი ე
რე ბის სახ ლის’’ ბე ნე ფი ცი ა რებს; მრა ვალ
შვი ლი ან და მარ ტო ხე ლა დე დებს; სო ცი
ა ლუ რად და უც ველ ოჯა ხებს (სა რე ი ტინ გო 
ქუ ლა 65 000მდე); 50%იანიფასდაკლე
ბით სარგებლობის უფლება მიეცათ: ქ. 
ქუ თა ი სის ბა გაბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბის 
სა ბავ შვო ბა გაბა ღე ბის თა ნამ შრომ ლებ
სა და ავ ტო რი ზე ბუ ლი უმაღ ლე სი, ასე ვე 
პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე
სე ბუ ლე ბის სტუ დენ ტებს.

სამართლიანი, გამჭვირვალე და
ეფექტიანი სოციალური დაცვის სისტე
მის ფუნქციონირების, მოსახლეობის
სოციალური მდგომარეობის შემდგომი
გაუმჯობესებისა და დასაქმების უზრუნ
ველყოფისმიზნით:

 � შე იქ მნე ბა მდგრა დი, ეფექ ტი ა ნი, კო
ორ დი ნი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი დაც
ვის სის ტე მის სა კა ნონ მდებ ლო გა
რან ტი ე ბი;

 � გა უმ ჯო ბეს დე ბა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
მე ქა ნიზ მე ბი, ყო ვე ლი მო ქა ლა ქის 
სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი რის კე ბი სა
გან დაც ვის მიზ ნით;

 � გა უმ ჯო ბეს დე ბა და საქ მე ბი სა და სო
ცი ა ლუ რი გა სა ცემ ლე ბის სის ტე მა;

 � გა იზ რდე ბა სა ხელ მწი ფო მიზ ნობ რი
ვი პროგ რა მე ბის ხა რის ხი და ხელ
მი საწ ვდო მო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი მდგო მა
რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად;

 � გა იზ რდე ბა სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის 
გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა;

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სა პენ სიო ასა კის პირ თა პენ სი ით 
უზ რუნ ველ ყო ფა კა ნონ მდებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი სად, რაც 
ით ვა ლის წი ნებს სა ხელ მწი ფო პენ
სი ის ინ დექ სა ცი ას და უზ რუნ ველ
ყოფს სა პენ სიო ასა კის მო სახ ლე ო
ბი სათ ვის სო ცი ა ლუ რი გა რან ტი ე ბის 
შექ მნას; 

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ოჯა ხე ბი კვლავ უზ რუნ
ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბი ან სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბით;

 � გაგ რძელ დე ბა მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე
ბი სათ ვის სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის გა
ცე მა;

 � გაგ რძელ დე ბა დე მოგ რა ფი უ ლი 
მდგო მა რე ო ბის ხელ შემ წყო ბი ღო
ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა;

 � გა იზ რდე ბა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის მიზ ნობ რი
ო ბა და ეფექ ტი ა ნო ბა ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბით;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა შრო მის უსაფ
რთხო ე ბი სა და და საქ მე ბის ეფექ ტი
ა ნი პო ლი ტი კა;

 � შე იქ მნე ბა/და იხ ვე წე ბა და გან ვი
თარ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში შრო მი თი 
მიგ რა ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა
ნომ დებ ლო ბა; გაჩ ნდე ბა და და იხ ვე
წე ბა შრო მი თი მიგ რან ტე ბის (ემიგ
რან ტე ბი/იმიგ რან ტე ბი) უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის გა მარ თუ ლი და ქმე დი თი მე
ქა ნიზ მე ბი;

 � გაგ რძელ დე ბა ცირ კუ ლა რუ ლი შრო
მი თი მიგ რა ცი ის სფე რო ში გა ფორ მე
ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფარ გლებ
ში სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის 
საზ ღვარ გა რეთ დრო ე ბით ლე გა ლუ
რად და საქ მე ბის ხელ შეწ ყო ბა.

 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი
დან სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე როს 
და ფი ნან სე ბა;

 � და იხ ვე წე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა სო
ცი ა ლუ რი სფე როს მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სფე რო ში 
გა დად გმუ ლი თი თო ე უ ლი ნა ბი ჯი გრძელ
ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზეა გათ ვლი ლი. ამის 
დას ტუ რია ის, რომ 2012 წელთან შედარე
ბით, მნიშვნელოვნად, 2,5ჯერ გაიზარ
და განათლებისა და მეცნიერების დაფი
ნანსება. 4ჯერ გაიზარდა სკოლამდელი
განათლების,თითქმის2ჯერ–ზოგადიგა
ნათლების, 5,3ჯერ – პროფესიული განათ
ლებისდა 2ჯერ – უმაღლესი განათლების
ბიუჯეტი.მასწავლებლისსაბაზოხელფასის
ზრდამ–65%,ხოლოსაშუალოხელფასის–
120%შეადგინა.600000მდემოსწავლეუზ
რუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვა
ნელოებით. 2019 წლის 1 ოქ ტომ ბრი დან 
და იწ ყო სა ჯა რო სკო ლე ბი სა და სა ბავ შვო 
ბა ღე ბის პე და გოგ თა ხელ ფა სე ბის ზრდა და 
ეს პრო ცე სი მომ დევ ნო წლებ შიც გაგ რძელ
დე ბა. 

20132020 წლებ ში, სა ქარ თვე ლო ში, ზო
გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა 
მშენებლობარეაბლიტაციისა და აღჭურ
ვის მიზ ნით 427 მლნ 789,3 ათასი ლა რი და
ი ხარ ჯა. მათ შო რის, 20172020 წლებ ში – 289 
მლნ 137,8 ათასი ლა რი. 

20122020 წ. წ. დასრულებულია 68 ახა
ლისაჯაროსკოლისმშენებლობა, ამ ეტაპ
ზე მიმ დი ნა რე ობს 4 ახა ლი სა ჯა რო სკო ლის 
მშე ნებ ლო ბა, დას რუ ლე ბუ ლია 140მდე სკო
ლის სრული რეაბილიტაცია, მათ შო რის 
„ათას წლე უ ლის გა მოწ ვე ვის ფონ დი – სა
ქარ თვე ლო სა“ და სსიპ – სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და სა მეც ნი ე რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი
თა რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ სრუ ლად რე ა ბი
ლი ტირ და 91 სა ჯა რო სკო ლა, ნა წი ლობ რივ 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი ჩა უ ტარ და 
1300ზე მეტ სა ჯა რო სკო ლის შე ნო ბას. 

20172020 წლებში დასრულებულია 42
საჯაროსკოლის(მათშორის,19მცირეკონ
ტინგენტიანი საჯარო სკოლა) სამშენებლო
სამუშაოებიდამიმდინარეობს4ახალისა
ჯარო სკოლის მშენებლობა, ამასთან, მიმ
დინარეწელსიგეგმებადამატებით2ახალი
სკოლისმშენებლობისდაწყება.დასრულე
ბულია 83 სკოლის სრული რეაბილიტაცია,
მათ შორის „ათასწლეულის გამოწვევის
ფონდი–საქართველოსა“დასსიპ–საგან
მანათლებლო და სამეცნიერო ინფრას
ტრუქტურისგანვითარებისსააგენტოსმიერ
სრულადრეაბილიტირდა41საჯაროსკოლა,
ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაო
ებიჩაუტარდა 500ზემეტსაჯაროსკოლის
შენობას;

გა ნათ ლე ბისა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის
ტროს და ფი ნან სე ბით, სა ჯა რო სკო ლებ ში 
ფუნ ქცი ო ნი რებს 608სამედიცინო კა ბი ნე ტი 
(სკო ლის ექი მი). სა ჯა რო სკო ლებ ში და საქ
მე ბუ ლია 145ფსიქოლოგი. 

„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ ფუნ და მენ ტუ რი 
ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა პროფესიული
განათლების სის ტე მის გა ნსა ვი თა რებ ლად. 
2013 წლი დან დღემ დე პრო ფე სი უ ლი გა ნათ
ლე ბის გან ვი თა რე ბის თვის სა ხელ მწი ფომ, 
ჯამ ში,  300  მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი გა მო ყო, 
მათ შო რის, პრო ფე სი უ ლი კო ლე ჯე ბის მშე
ნებ ლო ბა/რე ა ბი ლი ტა ცია/აღ ჭურ ვის მიზ
ნით და ი ხარ ჯა 100 მლნ ლარ ზე მე ტი. და ფუძ
ნდა 8 ახა ლი პრო ფე სი უ ლი და წე სე ბუ ლე ბა 
და არ სე ბულ ქსელს და ე მა ტა 16 ახა ლი ლო
კა ცია. ყვე ლა სა ხელ მწი ფო კო ლეჯს ჩა უ ტარ
და სრუ ლი ან ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია, 
აშენ და 2 ახა ლი სა ერ თო საც ხოვ რე ბე ლი. 
10ზე მეტ პრო ფე სი ულ და წე სე ბუ ლე ბას ჩა
უ ტარ და სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია, მათ გან 4 
კო ლეჯ ში რე ა ბი ლი ტა ცია გან ხორ ცი ელ
და უნი ვერ სა ლუ რი დი ზა ი ნის ნორ ვე გი უ ლი 
სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად. 14 პრო ფე სი ულ 
და წე სე ბუ ლე ბა ში მო ეწ ყო ინო ვა ცი უ რი ლა
ბო რა ტო რი ე ბი (FABLAB). 2021 წელს საკ ვა
ლი ფი კა ციო ან/და მომ ზა დე ბა/გა დამ ზა დე
ბის პროგ რა მებ ზე სტუ დენტს/მსმე ნე ლებს 
პირ ვე ლად მი ი ღე ბენ ახ ლად გან ვი თა რე
ბუ ლი კო ლე ჯე ბი/ფი ლი ა ლე ბი კას პში, მარ
ნე ულ ში, დუ შეთ ში, ჩო ხა ტა ურ ში (გო რა ბე
რე ჟო უ ლი), ქე და ში, ფოთ სა და შუ ა ხევ ში. 
მიმ დი ნა რე ობს და მა ტე ბით 5 პრო ფე სი უ ლი 
და წე სე ბუ ლე ბის/ფი ლი ა ლის სამ შე ნებ ლო 
სა მუ შა ო ე ბი, რომლებიც სამ შე ნებ ლო და 
სატ რან სპორ ტო მი მარ თუ ლე ბებით სა ერ
თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მის კად
რებს მო ამ ზა დებენ. 2018 წელს დამ ტკიც და 

ახა ლი კა ნო ნი „პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
შე სა ხებ“, რო მელ მაც შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და 
ევ რო პულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცეს თან 
კი დევ უფ რო მე ტად და ახ ლო ე ბა. რე ფორ
მის ფარ გლებ ში, გა ი ზარ და ვა უ ჩე რუ ლი და
ფი ნან სე ბა; ჩა მო ყა ლიბ და პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის მარ თვის ახა ლი მო დე ლი, 
რო მე ლიც კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე რებს კერ
ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბას პრო ფე სი ულ 
გა ნათ ლე ბა ში; და ი ნერ გა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი, რო მელ თა გავ ლის შემ დეგ სა
ბა ზო (9 კლა სი) გა ნათ ლე ბის მქო ნე პი რი 
სრუ ლი ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ატეს ტატ თან 
გა თა ნაბ რე ბულ დიპ ლომს მი ი ღებს; შე იქ
მნა ზრდას რულ თა მომ ზა დე ბაგა დამ ზა დე
ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რაც და აკ მა ყო ფი ლებს 
შრო მის ბაზ რის მოთ ხოვ ნებს; გაძ ლი ერ და 
ინ კლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა და 
სხვ. 

2012 წლის შემ დეგ, 2,1ჯერ, გა ი ზარ
და უმაღლესი განათლების და ფი ნან სე ბა. 
უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდო
მობის უზრუნველყოფისა და სტუდენტთა
მხარდაჭერის მიზნით: სა ხელ მწი ფო სას
წავ ლო და სა მა გის ტრო გრან ტე ბით ყო
ველ წლი უ რად სრუ ლად/ნა წი ლობ რივ ფი
ნან სდე ბა 30 000მდე სტუ დენ ტი; გა ი ზარ და 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი სა და მა ღა ლი 
აკა დე მი უ რი მიღ წე ვე ბის მქო ნე სტუ დენ
ტთა მხარ და ჭე რის (სტი პენ დი ე ბის) პროგ
რა მის და ფი ნან სე ბა; სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მე ბით, ყო ველ წლი უ რად, ფი ნან სდე ბი ან 
სტუ დენ ტე ბი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის III სა
ფე ხუ რებ ზე (წლი უ რი ბი უ ჯე ტი 2 მლნ 725 ათა
სი ლარი); და ფი ნან სე ბა გა მო ე ყო ფათ უც ხო 
ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებს, რომ ლე ბიც სა ქარ
თვე ლოს უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და
წე სე ბუ ლე ბებ ში სწავ ლას აგ რძე ლე ბენ ერ
თი ა ნი ეროვ ნუ ლი/სა მა გის ტრო გა მოც დე ბის 
შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე (წლი უ რი ბი უ ჯე ტი 
– 285 ათა სი ლა რი); სა ხელ მწი ფო აგ რძე
ლებს გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ
ში და ზა რა ლე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის სწავ ლის 
და ფი ნან სე ბას (პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი – 5 მლნ 
ლა რი); გა ი ცე მა სა ხელ მწი ფო სტი პენ დი ე ბი 
წარ მა ტე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის თვის (პროგ რა
მის ბი უ ჯე ტი – 4,7 მლნ ლა რი); და ფი ნან სე ბას 
მო ი პო ვე ბენ სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ოკუ
პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მი ღე ბუ ლი უმაღ
ლე სი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბის სა ფუძ ველ ზე 
სწავ ლას აგ რძე ლე ბენ სა ქარ თვე ლოს უმაღ
ლეს სას წავ ლებ ლებ ში (პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი 

– 20 ათა სი ლა რი); ყო ველ წლი უ რად ფი ნან
სდე ბა და, 20142019 წლებ ში, 800ზე მე ტი 
სას წავ ლო სტი პენ დია გა ი ცა წარ მა ტე ბუ ლი 
ახალ გაზ რდე ბის მსოფ ლი ოს წამ ყვან უნი
ვერ სი ტე ტებ ში სწავ ლი სათ ვის. 2016 წლი დან 
ამოქ მედ და და სა ხელ მწი ფოს მი ერ სრუ ლად 
ფი ნან სდე ბა მას წავ ლებ ლის მომ ზა დე ბის 
60კრე დი ტი ა ნი პროგ რა მე ბი. 2019 წლი დან 
ამოქ მედ და სკო ლის შემ დგო მი გა ნათ ლე ბი
სათ ვის მომ ზა დე ბის პროგ რა მა. პროგ რა მა
ზე ჩა რიც ხვის უფ ლე ბით, დად გე ნი ლი წე სის 
შე სა ბა მი სად, სარ გებ ლო ბენ ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ებ ზე მცხოვ რე ბი პი რე ბი, რომ
ლე ბიც ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის/
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც დე ბის გა რე შე 
ირიც ხე ბი ან სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლეს სა
გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა
ხელ მწი ფო აფი ნან სებს მა თი სწავ ლის სა
ფა სურს. 2019 წლი დან მსჯავ რდა დე ბუ ლებს, 
რომ ლე ბიც წარ მა ტე ბით ჩა ა ბა რე ბენ ერ თი
ან ეროვ ნულ/სა მა გის ტრო გა მოც დებს, შე
საძ ლებ ლო ბა აქვთ ის წავ ლონ შე სა ბა მის სა
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე. 

2012 წლის შემ დეგ, 80%ით გა ი ზარ
და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტით მეცნიერებისა
და სამეცნიერო კვლევების ხელ შეწ ყო ბის 
და ფი ნან სე ბა. 2015 წლი დან სა მეც ნი ე რო
კვლე ვი თი და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ფი ნან სე
ბა 2ჯერ, ხო ლო მეც ნი ერ თა ხელ ფა სე ბი, 
სა შუ ა ლოდ, 3ჯერ გა ი ზარ და. სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბი სათ ვის ამოქ მედ და 
პროგ რა მუ ლი და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მი და 
სად ღე ი სოდ ფი ნან სდე ბა 47 კვლე ვი თი ინ
სტი ტუ ცია. 

სკოლამდელიგანათლება
2013 წლის შემდეგ გაიზარდა განათლე

ბის მიმართულების დაფინანსება. 2020 
წელს, გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით ქ. ქუ თა
ი სი ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის 
ზრდამ 12 მლნ 272,8 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა, 
მათ შო რის, 10 მლნ 512,2 ათა სი – სკო ლამ
დე ლი გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 2013 
წელს კი შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 7 მლნ 681, 
5 ათა სი ლა რი იყო.

ქუ თა ის ში ფუნ ქცი ო ნი რებს ა(ა)იპ ბა გა
ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბა, რო მე ლიც ქა ლა ქის 
37 სა ბავ შვო ბაღს აერ თი ა ნებს. 2021 წლის 
მო ნა ცე მე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბავ შვო 
ბა ღებ ში, სა ერ თო ჯამ ში, 8918 აღ საზ რდე ლი 
და დის. 

2012 წლის შემ დეგ, კვებისთანხათი თო ე
ულ აღ საზ რდელ ზე 210 ლა რამ დე გა ი ზარ და. 
სასკოლომზაობისპროგ რა მა და ნერ გი ლია 
88 სა აღ მზრდე ლო ჯგუფ ში, რომ ლებ შიც ჩარ

თუ ლია სას კო ლო ასა კის 2650 ბავ შვი. სა ბავ
შვო ბა ღებ ში 656 აღ მზრდე ლი (მათ გან 176 
– სას კო ლო მზა ო ბის ჯგუ ფებ ში), 49 ექი მი/
ექ თა ნი და 51 ფსი ქო ლო გია და საქ მე ბუ ლი. 
2012 წლის შემ დეგ, აღ მზრდელ თა ხელ ფა
სე ბი, ეტა პობ რი ვად, 280დან 530 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და. ასე ვე, მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ქა ლა ქო 
ტრან სპორ ტით 50%ია ნი შე ღა ვა თი ა ნი ტა
რი ფით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა მი ე ცათ ქ. 
ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საზ ღვრებ ში 
გან ლა გე ბუ ლი სა ბავ შვო ბა გაბა ღე ბის თა
ნამ შრომ ლებს.

20142021 წლებში, ქუთაისის მუნიციპა
ლიტეტში საბავშვო ბაღების მშენებლო
ბარეაბილიტაციის არაერთი პროექტი
განხორციელდა. მათ შორის: 2014 წელს:ქ. 
ქუ თა ის ში ახა ლი ბა გაბა ღე ბის კა პი ტა ლურ 
მშე ნებ ლო ბას (4 სა ბავ შვო ბა ღი) 600 ათა სი 
ლა რი მოხ მარ და. 2015 წელს ბა გაბა ღე ბის 
გა ფარ თო ე ბა ზე (ახა ლი ფლი გე ლე ბი მი შე
ნე ბა 4 სა ბავ შვო ბაღ ში) 952,6 ათა სი ლა რი 
და ი ხარ ჯა. 2016წელს სა ბავ შვო ბა ღის ორი 
ახა ლი შე ნო ბის აშე ნე ბა ზე 943, 5 ათა სი ლა
რი და ი ხარ ჯა; გან ხორ ცი ელ და სა ბავ შვო 
ბა ღე ბის 37ვე ფი ლი ა ლის ცხე ლი წყლით 
სრუ ლად უზ რუნ ველ ყო ფა. 2017 წელს ბა გა
ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბა სა და მი შე ნე ბებს 535,1 
ათა სი ლა რი მოხ მარ და. 2018წელსსრუ ლად 
გა და ი ხუ რა 5 სა ბავ შვო ბა ღი. 2019წელსდას
რულ და ჩკა ლო ვის ქ. №3ში მდე ბა რე №33 და 
ბუ ხა ი ძის ქუ ჩის №7ში მდე ბა რე №15 სა ბავ
შვო ბა ღებ ზე ახა ლი კორ პუ სე ბის მი შე ნე ბის 
სა მუ შა ო ე ბი (471 ათა სი ლა რი). მი შე ნე ბა გა უ
კეთ და №3 და №4 სა ბავ შვო ბა გაბა ღებ საც. 
დაკ მა ყო ფილ და მოთ ხოვ ნა, უსაფ რთხო ე ბის 
მიზ ნით გა მათ ბობ ლე ბის შე ნო ბე ბის გა რეთ 
გა ტა ნის შე სა ხებ. 2020წელსსა ბავ შვო ბა გა
ბა ღებ ში სვე ლი წერ ტი ლე ბი სა და სამ ზა რე
უ ლო ე ბის მოწ ყო ბის 11 პრო ექ ტი გან ხორ ცი
ელ და (ჯამ ში, 827 ათა სი ლა რი).

ზოგადიგანათლება
განათლებისრეფორმისფარგლებში,სა

პენ სიო ასაკს მიღ წე ულ მა მას წავ ლებ ლებ მა, 
რომ ლებ მაც ნე ბა ყოფ ლო ბი თი არ ჩე ვა ნის 
სა ფუძ ველ ზე პრო ფე სი ი დან გას ვლა გა დაწ
ყვი ტეს, 2019 წელს სა ხელ მწი ფოს გან ერ თჯე
რა დი ფუ ლა დი ჯილ დო – ორი წლის ჯა მუ რი 
ხელ ფა სი მი ი ღეს. ამ ფორ მით გა მო ხა ტა სა
ხელ მწი ფომ მად ლი ე რე ბა იმ მას წავ ლებ ლე
ბის მი მართ, რომ ლებ მაც არა ერ თი თა ო ბა 
აღ ზარ დეს. რე ფორ მის შე დე გად, ზო გად სა
გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში ახალ გაზ რდა 
კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბი შე მო ვიდ ნენ. სა
ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, ფუ ლად ჯილ დო
ზე გა ნაც ხა დი, ჯამ ში, სა პენ სიო ასა კის 8 870 
მას წავ ლე ბელ მა გა ა კე თა (ყვე ლა ზე მე ტი 
მას წავ ლე ბე ლი იმე რე თის რე გი ო ნი დან, ხო
ლო ყველ ზე ნაკ ლე ბი აფ ხა ზე თი დან გა ვი და). 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციო
ნირებს განათლებისადა მეცნიერების სა
მინისტროს სისტემის დაქვემდებარებაში
მყოფი38საჯაროსკოლა.ქა ლა ქის სა ჯა რო 
სკო ლებ ში 28861 მოს წავ ლე და 1847 პე და
გო გია (მათ შო რის 64 – სპე ცი ა ლუ რი მას წავ
ლე ბე ლი). მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის 
მი ერ, 2020 წლის ივ ლი სის მდგო მა რე ო ბით, 
იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია 399 სსსმ მოს წავ ლე. 
25 სკო ლა ში ფუნ ქცი ო ნი რებს ქი მიის კა ბი
ნე ტი, სკო ლებს 113 მან და ტუ რი, 15 ექი მი, 4 
ფსი ქო ლო გი, 4 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი და ერ თი 
ფსი ქი ატ რი ემ სა ხუ რე ბა. არა ქარ თუ ლე ნო ვან 
სკო ლებ ში ქარ თუ ლი ენის 1 დამ ხმა რე მას
წავ ლე ბე ლია და საქ მე ბუ ლი.

20132021 წლებში, ზოგადი განათლების
სფეროში, საქართველოსგანათლებისადა
მეცნიერების სამინისტრომ, ქ. ქუთაისში
განახორციელა სხვადასხვა პროგრამები,
მათშორის:20172019 წლებ ში, სასკოლოაქ
ტივობების ხელშეწყობის პროგრამით, 53 
პრო ექ ტი და ფი ნან სდა. ზოგადი განათლე
ბის რეფორმის ხელშეწყობის პროგრამით,
20182019 წლებ ში, ოპტიკურიკავშირითადა
მაღალსიჩქარიანიინტერნეტითსკოლების
უზრუნველყოფის 79, რადიოტექნოლოგი
ითა და გაუმჯობესებული კავშირის სიჩქა
რითაღჭურვის6 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 
კორ პო რა ტი უ ლი სტან დარ ტის უსა დე ნო ქსე
ლით ქუ თა ი სის 20 სკო ლაა უზ რუნ ველ ყო
ფი ლი. ეროვნული სასწავლო გეგმის და
ნერგვის ინსტრუმენტები („ახა ლი სკო ლის“ 
მო დე ლი) 2019 წელს, ქ. ქუ თა ი სის 14 სკო
ლა ში და ი ნერ გა. 2020 – 2021 წ.წ. – 4 სკო ლა 
და ე მა ტა. ოპერირებისადა მოვლა პატრო
ნობისპროგრამა(„ათას წლე უ ლის გა მოწ ვე
ვის კორ პო რა ცია“) ხორ ცი ელ დე ბა 8 სა ჯა რო 

განათლება
განათლებისსისტემისგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთერ
თი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 2012 წლის შემდეგ, საქარ
თველოშიგანხორციელდაფუნდამენტურისისტემურიცვლილებები
მაღალი ხარისხის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველ
საყოფად. მათ შორის, შეიქმნა განათლების სისტემისფინანსური
მდგრადობის უზრუნველმყოფი საკანონმდებლო გარანტიები, და
იხვეწაადრეულიდასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისსის
ტემისმარეგულირებელიკანონმდებლობა,დადგინდადადაინერგა
ძირითადისტანდარტები.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



განათლებისადამეცნიერების
მიმართულებით

განხორციელდება:
 � და წე სე ბუ ლე ბებ ში ად რე უ ლი და სკო

ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბა დარ ჩე ბა უფა
სო;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ენერ გო ე ფექ ტუ
რი სის ტე მე ბის და ნერ გვა და ყვე ლა 
რე ა ბი ლი ტა ცი ას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ
ლი ბა გაბა ღის შე ნო ბას ჩა უ ტარ დე ბა 
მიმ დი ნა რე შე კე თე ბი თი სა მუ შა ო ე ბი; 
დაგეგმილია:ქ. ქუ თა ის ში, 180 აღ საზ
რდელ ზე გათ ვლი ლი, სა ბავ შვო ბა
ღის მშე ნებ ლო ბა (2 მლნ 800 ათა სი 
ლა რი); სა ბავ შვო ბა ღე ბის თვის სა თა
მა შო ე ბის შე ძე ნა, რამ დე ნი მე ბა ღის 
ადაპ ტი რე ბა შშმ პი რე ბის თვის, ფა სა
დე ბი სა და მი სას ვლე ლი გზის რე ა ბი
ლი ტა ცია; 

 � უწ ყვე ტად გაგ რძელ დე ბა სკო ლამ დე
ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის და წე
სე ბუ ლე ბე ბის მო დერ ნი ზე ბა, რაც უზ
რუნ ველ ყოფს ბავ შვის თვის სკო ლა ში 
სა ჭი რო მრა ვალ მხრი ვი – აკა დე მი უ რი, 
ფუნ ქცი უ რი, ქცე ვი თი, ემო ცი უ რი და 
სო ცი ა ლუ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე
ბას; გან ხორ ცი ელ დე ბა ღო ნის ძი ე ბე ბი 
სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ბავ
შვებ ზე მორ გე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის მომ
სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

 � მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბა ზო გა დი 
გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე
ბა, გა იზ რდე ბა მას წავ ლე ბელ თა და 
სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი პერ სო
ნა ლის შრო მის ანაზ ღა უ რე ბა;

 � რე ფორ მის ფარ გლებ ში და ი ნერ გე ბა 
მოს წავ ლის გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ
ტი რე ბუ ლი სწავ ლასწავ ლე ბის პრინ
ცი პე ბი;

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხარ და ჭე რით 
გან ხორ ცი ელ დე ბა ქუ თა ის ში იდენ ტი
ფი ცი რე ბუ ლი 6დან 16 წლამ დე სკო
ლის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ბავ შვე ბის 
ოჯა ხებ თან/ფაქ ტობ რივ მე ურ ვე ებ
თან კო მუ ნი კა ცია ბავ შვე ბის გა ნათ
ლე ბის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზ ნით.

 � მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ფონ
დის მი ერ იგეგ მე ბა ქ. ქუ თა ი სის 5 სა
ჯა რო სკო ლის (№8 ,№23, №22, №14 და 
№19 ) გა მაგ რე ბა/სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა
ცია;

 � გა იზ რდე ბა პრო ფე სი უ ლი სა გან მა
ნათ ლებ ლო და მომ ზა დე ბაგა დამ
ზა დე ბის პროგ რა მე ბის ხელ მი საწ
ვდო მო ბა, შე მუ შავ დე ბა პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის მიღ მა მყო ფი მოწ ყვლა
დი ჯგუ ფე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ი სა და 
პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ში ჩარ თვის 
მე ქა ნიზ მე ბი; ამოქ მედ დე ბა პრო ფე
სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლებ ლის 
შე დე გებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი შრო მის 
ანაზ ღა უ რე ბის ახა ლი სქე მა; 

 � გა იზ რდე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბა, შე მუ შავ
დე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე
მის და ფი ნან სე ბის ახა ლი მო დე ლი, 
რო მე ლიც ხელს შე უწ ყობს სა გან მა
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მდგრად 
გან ვი თა რე ბა სა და სას წავ ლო პრო ცე
სის სწავ ლის შე დე გებ ზე ორი ენ ტი რე
ბას; 

 � 20212025 წლებ ში აკა კი წე რეთ ლის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სხვა
დას ხვა კორ პუ სებ ში გა წე ულ ინ ფრას
ტრუქ ტუ რულ სა მუ შა ო ებ ზე, ჯამ ში, 3 
მლნ 800 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯე ბა.

 � შე მუ შავ დე ბა და დამ ტკიც დე ბა სა ქარ
თვე ლო ში მეც ნი ე რე ბი სა და ტექ ნო
ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი
უ ლი გეგ მა, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნი 
იქ ნე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის სტრა ტე
გი უ ლი გან ვი თა რე ბის მოთ ხოვ ნებ
სა და სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ცი ე ბის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბა.

სკო ლა ში. უწყვეტი განათლების მი ღე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბით, 20122020 წლებ ში, ქ. 
ქუ თა ის ში, 173მა ბრალ დე ბულ მა მოს წავ
ლემ ისარ გებ ლა. 2019 წელს, ქუ თა ი სის 15 
სა ჯა რო სკო ლას 325 ლეპ ტო პე ბი გა და ე ცა. 
20172020 წლებ ში სა ჯა რო სკო ლებ ზე გა ი ცა 
4352 სასკოლოჟურნალიდა 627 339 უფასო
სახელმძღვანელო. 2013– 2019 წლებ ში, 17 
494 პირველკლასელი,612 კლასისდამრი
გებელიდა 1046 წარჩინებულიმოსწავლე
კომ პი უ ტე რე ბით და სა ჩუქ რდა (მათ შო რის: 
20172019 წლებ ში, და სა ჩუქ რდა – 7817 პირ
ველ კლა სე ლი, 246 კლა სის დამ რი გე ბე ლი 
და 583 წარ ჩი ნე ბუ ლი მოს წავ ლე). 20132019 
წლებ ში, ქ. ქუ თა ი სის სა ჯა რო სკო ლებ ში 
1392 ოქროსა და ვერცხლის მედალოსა
ნიგა მოვ ლინ და (მათ შო რის: 20182019 წ.წ. 
–443 ოქ რო სა და 129 ვერ ცხლის მე და ლო
სა ნი). 20132019 წლებ ში ქ. ქუ თა ი სის სა ჯა
რო სკო ლებ ში მატერიალურტექნიკური
ბაზით, სას კო ლო ავე ჯით, სპორ ტუ ლი ინ
ვენ ტა რი თა და სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო ლა
ბო რა ტო რი ე ბით აღ ჭურ ვის 119 პრო ექ ტი 
გან ხორ ცი ელ და. 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებუ
ლებების ინფრასტრუქტურის განვითა
რების პროგრამით, 20132021 წლებში, ქ. 
ქუ თა ი სის სა ჯა რო სკო ლებ ში სხვა დას ხვა 
სა ხის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 114 პრო ექ ტი გან
ხორ ცი ელ და – 25 სა ჯა რო სკო ლა ადაპ ტი
რე ბუ ლია, 38 სა ჯა რო სკო ლა აღ ჭურ ვი ლია 
ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბით; ოპე რი რე ბი სა 
და მოვ ლაპატ რო ნო ბის პროგ რა მა ში ჩარ
თუ ლია ქ. ქუ თა ი სის 8 სა ჯა რო სკო ლა. 2019
წელს ქუ თა ი სის 20 სა ჯა რო სკო ლის ნაწი
ლობრივრეაბილიტაციას1 მლნ 820,1 ათა
სი ლა რი მოხ მარ და. ასე ვე, ათას წლე უ ლის 
გა მოწ ვე ვის კორ პო რა ცი ის (MCC) და ფი ნან
სე ბით გან ხორ ცი ელ და №5 სა ჯა რო სკო
ლის ეზოს ტე რი ტო რი ის კე თილ მოწ ყო ბა 
(146, 2 ათა სი ლა რი) და №13 სა ჯა რო სკო
ლის რე ა ბი ლი ტა ცია (416, 8 ათა სი ლა რი). 
სრულირეაბილიტაციაჩა უ ტარ და ქ. ქუ თა
ი სის 7 სა ჯა რო სკო ლას. იმა ვე წელს, ად გი
ლობ რი ვი მე რი ის მი ერ გან ხორ ცი ელ და 
ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 19 პრო ექ
ტი, რა ზეც ჯამ ში, და ი ხარ ჯა 1 მი ლი ონ 770,8 
ათა სი ლა რი. 2020წელსნა წი ლობ რი ვი რე
ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი ჩა ტარ და ქა ლა
ქის 7 სკო ლა ში (ჯამ ში, 474 ათა სი ლა რი).

ინფრასტრუქტურისსამინისტროსსკო
ლების სახელმწიფო პროგრამით, 2020
წელს, ქ. ქუ თა ის ში, სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა
ბი ლი ტა ცი ის 9 პრო ექ ტი 613,6 ათა სი ლა რით 
და ფი ნან სდა. ში დასა რე მონ ტო სა მუ შა ო
ე ბი (მათ შო რის, სვე ლი წერ ტი ლე ბის რე ა
ბი ლი ტა ცია) გან ხორ ცი ელ და ქ. ქუ თა ი სის 9 
სა ჯა რო სკო ლა ში, რა ზეც, ჯამ ში, 613,6 ათა
სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 2021წელს–ქ. ქუ თა ი
სის №1 სა ჯა რო სკო ლა ში გან ხორ ცი ელ და 
ია ტა კე ბის, ხო ლო №3 სკო ლა ში გათ ბო ბის 
სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია; მიმდინარეობს
სა ჯა რო სკო ლე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი
ტა ცი ის 4 პრო ექ ტი (ქ. ქუ თა ი სის №№ 8, 9, 22 
და №23 სა ჯა რო სკო ლე ბი), რა საც, ჯამ ში, 19 
მლნ 38,2 ათა სი ლა რი მოხ მარ დე ბა. 

მუნიციპალურიგანვითარებისფონდის
დაფინანსებით, მიმ დი ნა რე ობს სა ჯა რო 
სკო ლე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ის 
ხუ თი პრო ექ ტი (ქ. ქუ თა ი სის №№ 8, 9, 14, 23, 
8, 9, 22, და №23 სა ჯა რო სკო ლე ბი), რა საც, 
სა ერ თო ჯამ ში, 21 მლნ 946,2 ათა სი ლა რი 
მოხ მარ დე ბა. ქუ თა ი სის №14 სა ჯა რო სკო
ლას კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის უძ რა ვი 
ძეგ ლის სტა ტუ სი აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი (2 მლნ 
908 ათა სი ლა რი).

MCC–ათასწლეულისგამოწვევისკორ
პორაციისდაფინანსებით,მიმ დი ნა რე ობს 
8 სა რე ა ბი ლი ტა ციო პრო ექ ტი: ქ. ქუ თა ი სის 
№36 (85, 4 ათა სი ლა რი), №10 (74, 2 ათა სი 
ლა რი), №13 (78, 2 ათა სი ლა რი), №33 (83, 5 
ათა სი ლა რი), №30 (64, 2 ათა სი ლა რი), №32 
(55, 4 ათა სი ლა რი), №17 (68, 3 ათა სი ლა რი) 
და №5 (28, 5 ათა სი ლა რი) სა ჯა რო სკო ლებ
ში.

პროფესიულიგანათლება
ქუთაისში პროფესიულსაგანმანათ

ლებლო პროგრამების განხორციელებაზე
ავტორიზაციამოპოვებულიაქვს3საჯარო
(1 კოლეჯი, 2 უნივერსიტეტი) და 2 კერძო
დაწესებულებას. მათ შორისაა სს(ი)პ კო
ლეჯი„იბერია“,რო მე ლიც 2006 წელს, „მო
დე ლი რე ბი სა და კერ ვის ლი ცე უ მის“ ბა ზა ზე 
და არ სდა.   2007 წელს სას წავ ლო და წე სე

ბუ ლე ბის შე ნო ბამ სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია 
გა ი ა რა და თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სად აღი ჭურ ვა. 20162021 წლებ ში, 
კო ლეჯ ში 54 პრო ფე სი ულსა გან მა ნათ ლებ
ლო პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა (მათ შო რის 
32 საგ ნობ რი ვი, 21 მო დუ ლუ რი და 1 – დუ ა
ლუ რი). 2019 წლი დან, სა ქარ თვე ლოს მთავ
რო ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით, საგ ნობ რივ 
პროგ რა მებ ზე სტუ დენ ტთა მი ღე ბა აღარ 
ხორ ცი ელ დე ბა. 2021 წელს კო ლეჯ მა, პრო
ფე სი ულსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის 
ავ ტო რი ზა ცი ის საბ ჭოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბით, 
მო ი პო ვა 6 პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ
ლო მო დუ ლუ რი პროგ რა მის (კომ პე ტენ ცი
ებ ზე და ფუძ ნე ბულ სწავ ლე ბა) გან ხორ ცი
ე ლე ბის უფ ლე ბა: სამ კერ ვა ლო წარ მო ე ბა 
და თმის მომ სა ხუ რე ბა (ქუ თა ის სა და ბაღ
და თის ფი ლი ალ ში), ხის მხატ ვრუ ლი და
მუ შა ვე ბა და სას ტუმ რო მომ სა ხუ რე ბის 
პროგ რა მა (ინ ტეგ რი რე ბუ ლი და არა ინ ტეგ
რი რე ბუ ლი მიდ გო მით). კო ლეჯ ში სწავ ლე
ბას სა ხელ მწი ფო სრუ ლად აფი ნან სებს. 
ასე ვე სრუ ლი ად უფა სოა, თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტე ბით მოწ ყო ბილ სა ერ თო საც
ხოვ რე ბელ ში ცხოვ რე ბა სწავ ლე ბის კურ
სის დას რუ ლე ბამ დე. „იბე რია“ აღ ჭურ ვი ლია 
თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის მან ქა ნადა
ნად გა რე ბი თა და მოწ ყო ბი ლო ბე ბით. და
კომ პლექ ტე ბუ ლია მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი 
მას წავ ლებ ლე ბით. „იბერიაში“ 2016 წლი
დან მოწყობილია ინოვაციური ლაბორა
ტორია. 20132020 წლებში კოლეჯის მიზ
ნობრივი პროგრამები სახელმწიფომ 16
მლნ304,7ათასილარითდააფინანსა.2017
2019 წლებ ში, ქუ თა ი სის სკო ლებ ში, პრო ფე
სი უ ლი უნა რე ბის კურ სე ბის/გაკ ვე თი ლე ბის 
და ნერ გვის 86 პროგ რა მა გან ხორ ცი ელ და. 
20132019 წლებ ში, პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე
ბაგა დამ ზა დე ბის პროგ რა მებ ში, ჯამ ში, 609 
პა ტი მა რი იყო ჩარ თუ ლი, 20172021 წლებ ში 
– 338 პა ტი მა რი. 20162020წლებში,გა ნათ
ლე ბისა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტროს 
მხარ და ჭე რით, გან ხორ ცი ელ და სსიპ კო
ლეჯ „იბე რი ის“ სტუ დენ ტთა სა ერ თო საც
ხოვ რებ ლის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია (ჯამ ში, 
1 მლნ 229 ათა სი ლა რი), 3,9 ათა სი ლა რით 
და ფი ნან სდა გა ზი ფი ცი რე ბის პრო ექ ტი და 
შშმ პირ თათ ვის სპე ცი ა ლუ რი ამ წის მონ
ტა ჟი (82, 6 ათა სი ლა რი). კო ლე ჯის ძი რი
თა დი კორ პუ სი სა და გა რე სა ხე ლოს ნო ე ბის 
სრუ ლ რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე, ჯამ ში, 1 მლნ 748,1 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა.

უმაღლესიგანათლება
2021წლისმდგომარეობით,ქ.ქუთაისში

ფუნქციონირებს 4 ავტორიზებული უმაღ
ლესი სასწავლებელი – აკა კი წე რეთ ლის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვე რის ტე ტი, ქუ თა ი სის 
უნი ვერ სი ტე ტი, გე ლა თის სა სუ ლი ე რო აკა
დე მია და სე მი ნა რია და ქუ თა ი სის სა ერ თა
შო რი სო უნი ვე რი სი ტე ტი.

2021 წლის თვის აკაკი წერეთლის სა
ხელმწიფო უნივერსიტეტში 102 სა გან მა
ნათ ლებ ლო პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა, 
ქუ თა ი სის უნი ვერ სი ტეტ ში – 6, გე ლა თის სა
სუ ლი ე რო აკა დე მი ა სა და სე მი ნა რი ა ში – 3, 
ხო ლო ქუ თა ი სის სა ერ თა შო რი სო უნი ვერ
სი ტეტ ში, რო მელ მაც სტუ დენ ტთა მი ღე ბა 
მიმ დი ნა რე სას წავ ლო წელს და იწ ყო, ხელ
მი საწ ვდო მია ჯერ ჯე რო ბით, 3 სა ბა კა ლავ
რო პროგ რა მა.

2020 წელს – ქუ თა ი სის უნი ვერ სი ტეტ
ში დუ ა ლუ რი მიდ გო მის 32 პროგ რა მა გან
ხორ ცი ელ და, მათ შო რის 11 საგ ნობ რი ვი 
და 21 მო დუ ლუ რი. 20132020 წლებში უნი
ვერ სი ტე ტის სხვა დას ხვა კორ პუ სებ ში გა
წე ულ ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ სა მუ შა ო ებ ზე, 
ჯამ ში, 4 მლნ 686,4 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით, 20202021 ს/წ და
ფი ნან სდა 44 სტუ დენ ტი (ბა კა ლავ რი) და 
6 სტუ დენ ტი (მა გის ტრი) გამ ყო ფი ხა ზის 
პროგ რა მით და ფი ნან სდა – 6 სტუ დენ ტი. 

ფონდი „ქართუ“ ქუთაისის საერთა
შორისო უნივერსიტეტის (KIU) პროექტის
განვითარებაში   1 მილიარდ ევროზე მე
ტი თანხის ინვესტირებას ახორციელებს.
KIU თა ნამ შრომ ლობს ევ რო პის წამ ყვან მი
უნ ხე ნის ტექ ნი კურ უნი ვერ სი ტეტ თან (TUM 
Inter na ti o nal GmbHთან და TUMთან). KIUს 
სა ო პე რა ციო მო დე ლი შე მუ შა ვე ბუ ლია 
TUM და TUM Inter na ti o nal GmbHსთან პარ
ტნი ო რო ბით.  20202021 აკა დე მი უ რი წლის
თვის  KIUმ სტუ დენ ტე ბი 3 აკა დე მი ურ 
პროგ რა მა ზე (მე ნეჯ მენ ტი, მა თე მა ტი კა და 
კომ პი უ ტე რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბი) მი ი ღო, 

რომ ლე ბიც შე მუ შავ და TUM Inter na ti o nal
თან თა ნამ შრომ ლო ბით. KIU  სტუ დენ ტებს 
შეს თა ვა ზებს პრო ფე სი ულ, სა ბა კა ლავ რო, 
სა მა გის ტრო და სა დოქ ტო რო პროგ რა მებს, 
ასე ვე კვლე ვის შე საძ ლებ ლო ბებს. KIU სტუ
დენ ტებს სთა ვა ზობს უნი ვერ სი ტე ტის კამ
პუს ში გან თავ სე ბულ სტუ დენ ტურ საც ხოვ
რე ბელ ში ცხოვ რე ბას.

ქუ თა ი სის სა ერ თა შო რი სო უნი ვერ სი ტე
ტის მი ზა ნია არა მხო ლოდ თა ნა მედ რო ვე 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გა ნათ
ლე ბის ცენ ტრის შექ მნა სა ქარ თვე ლო ში, 
არა მედ უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბის გაზ რდა ახალ გაზ რდებ
ში. უნი ვერ სი ტე ტი და ა ფი ნან სებს ყვე ლა 
ახალ გაზ რდას, ვინც შეძ ლებს, ერ თი ა ნი 
ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის სა შუ ა ლე ბით და
ა დას ტუ როს კომ პე ტენ ცია და მო ი პო ვოს 
სტუ დენ ტის სტა ტუ სი. და ფი ნან სე ბა მო ი
ცავს არა მხო ლოდ სწავ ლის გა და სა ხადს, 
არა მედ სა უ ნი ვერ სი ტე ტო ქა ლა ქის ტე
რი ტო რი ა ზე ცხოვ რე ბის სა ფა სურს, სტუ
დენ ტურ სტი პენ დი ა სა და კვე ბის ბა რათს. 
და ფი ნან სე ბის მო პო ვე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
რო გორც სო ცი ა ლუ რი, ასე ვე აკა დე მი უ რი 
მიღ წე ვე ბის პროგ რა მებით. 20202021 სას
წავ ლო წლის თვის, სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მით და ფი ნან სდა 8 სტუ დენ ტი (ბა კა ლავ რი), 
გამ ყო ფი ხა ზის პროგ რა მით – 1 სტუ დენ ტი.

უნივერსიტეტი სრულად აფინანსებს
სტუდენტებს საქართველოს ოკუპირე
ბული ტერიტორიებიდან, ქვეყნის ტე
რიტორიული მთლიანობისათვის ბრძო
ლაში დაღუპულთა და უგზოუკვლოდ
დაკარგულთაშვილებს,შშმპირებს,ახალ
გაზრდებს მრავალშვილიანი და სოცია
ლურად დაუცველი ოჯახებიდან. სტუდენ
ტური გრანტები ფინანსურად სრულად
არისუზრუნველყოფილიფონდი„ქართუს“
მიერ.20202021ს/წლისგანმავლობაშიჯა
მურიბიუჯეტი1.5მლნლარია.

უნი ვერ სი ტე ტის მი ერ მო პო ვე ბუ ლი მა
ღა ლი ნდო ბის ნი შა ნია, რომ ქუ თა ი სის 
სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კამ პუ სის ტე რი ტო რი
ა ზე გა იხ სნე ბა მი უნ ხე ნის სა ერ თა შო რი
სო უნი ვერ სი ტე ტის წარ მო მად გენ ლო ბა 
(TUM Inter na ti o nal Ge or gia of  ce), რო მე ლიც 
უნი ვერ სი ტეტს და ეხ მა რე ბა, ერ თი მხრივ, 
დარ გის წამ ყვა ნი ექ სპერ ტე ბის სას წავ
ლო პრო ცეს ში ჩარ თვა ში, მე ო რეს მხრივ 
კი უზ რუნ ველ ყოფს ჩვე ნი ახალ გაზ რდე
ბის თვის სა ერ თა შო რი სო სტა ჟი რე ბის, 
გაც ვლი თი პროგ რა მე ბის მხარ და ჭე რა სა 
და სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ებ ში და საქ მე
ბას. თა ნამ შრომ ლო ბა ში ასე ვე ჩარ თულ ნი 
არი ან ბელ გი ის, საფ რან გე თის, იტა ლი ის, 
ეს პა ნე თის, ია პო ნი ის, აშშს წამ ყვა ნი უნი
ვერ სი ტე ტე ბი და სა მეც ნი ე რო ცენ ტრე
ბი. უნი ვერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბის 
სურ ვი ლი გა მოთ ქვა რე ინვეს ტფა ლი ის 
აა ხე ნის უნი ვერ სი ტეტ მა. გან სა კუთ რე ბით 
აღ სა ნიშ ნა ვია ქარ თულგერ მა ნუ ლი სა
მეც ნი ე რო ხი დის ხელ შეკ რუ ლე ბა სა ქარ
თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის 
სა მი ნის ტრო სა და გერ მა ნი ის იუ ლი ხის 
კვლე ვით ცენტრს შო რის, რო მე ლიც მო ი
ცავს რო გორც ფუნ და მენ ტურ, ისე გა მო ყე
ნე ბით დარ გებს, მათ შო რის, ატ მოს ფე რულ, 
ბი ო ფი ზი კის, მე დი ცი ნი სა და სა მე დი ცი ნო 
აპა რა ტუ რის მი მარ თუ ლე ბებს. ხელ შეკ რუ
ლე ბა ქმნის ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს ჩვე ნი 
სტუ დენ ტე ბი სათ ვის, ჩა ერ თონ სა ერ თა შო
რი სო სტა ჟი რე ბის პროგ რა მებ ში და შე ას
რუ ლონ თა ვი ან თი პრო ექ ტე ბი გერ მა ნი
ის წამ ყვან სა მეც ნი ე რო ცენ ტრებ ში. 2020
წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი
აღმოჩნდაქუთაისისსაერთაშორისოუნი
ვერსიტეტის მეგაპროექტის – ადრონული
თერაპიის ცენტრისთვისაც. ხე ლი მო ე წე
რა ხელ შეკ რუ ლე ბას წამ ყვან სა ერ თა შო
რი სო კომ პა ნი ას თან IBA, რომ ლი თაც გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლია უნი ვერ სი ტე ტის თვის 
თა ნა მედ რო ვე ციკ ლოტ რო ნის ტი პის 2 
ამაჩ ქა რებ ლის შე ძე ნა: ერ თი – სა მეც ნი ე
რო კვლე ვე ბის მხარ და სა ჭე რად ფი ზი კის, 
ბი ლო გი ის, ქი მი ი სა და მე დი ცი ნის მი მარ
თუ ლე ბე ბით, მე ო რე ციკ ლოტ რო ნის ბა ზა ზე 
კი და არ სდე ბა პრო ტო ნუ ლი თე რა პი ის ცენ
ტრი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე
ებს კი ბოს მკურ ნა ლო ბის უნი კა ლურ სა შუ ა
ლე ბებს შეს თა ვა ზებს.

9qarTuli ocneba 41

ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



კულტურა
2020წელს,კულტურისმიმართულე

ბით, ქ. ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებმა
დაარაფინანსურიაქტივებისზრდამ6
მლნ877,9ათასილარიშეადგინა.

ქუთაისშიფუნქციონირებს–5 თე ატ
რი (დრა მა ტუ ლი, ოპე რი სა და ბა ლე ტის, 
თო ჯი ნე ბის, პან ტო მი მი სა და ნიღ ბე
ბის), 15 მა სობ რი ვი და უნი ვერ სა ლუ რი 
ბიბ ლი ო თე კა, სხვა დას ხვა პრო ფი ლის 7 
მუ ზე უ მი, ფოლ კლო რის სა სახ ლე, კულ
ტუ რის ცენ ტრი, მოს წავ ლეახალ გაზ
რდო ბის პარ კი, სამ ხატ ვრო გა ლე რეა 
და სხვა სა ხე ლოვ ნე ბო და კულ ტუ რუ
ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი. ფუნ ქცი ო ნი რებს 
(4 სა მუ სი კო სკო ლა, მ. ბა ლან ჩი ვა ძის 
სა ხე ლო ბის ცენ ტრა ლუ რი სა მუ სი
კო სას წავ ლე ბე ლი, გ. დარ სა ვე ლი ძის 
სახ. ხე ლოვ ნე ბის სკო ლა, გ. მა ი სუ რა
ძის სახ. სამ ხატ ვრო სკო ლა, ა. ვა სა ძის 
სახ. ფოლ კლო რის სკო ლა, მოს წავ ლე
ახალ გაზ რდო ბის სა სახ ლე).

20132021 წლებში მნიშვნელოვნად
გაიზარდა საზოგადოების ჩართულო
ბაკულტურულცხოვრებაში–იმარ თე
ბა შეხ ვედ რე ბი ღვაწ ლმო სილ ადა მი ა
ნებ თან, ეწ ყო ბა გა მო ფე ნე ბი, ტარ დე ბა 
სპექ ტაკ ლე ბი, კონ ცერ ტე ბი, პო ე ზი ის 
სა ღა მო ე ბი, კონ ფე რენ ცი ე ბი, მნიშ ვნე
ლო ვა ნი თა რი ღე ბი სა და თე მე ბი სად
მი მიძ ღვნი ლი ლექ ციასე მი ნა რე ბი და 
სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბი.

2019წელსსსიპ – ნი კო ბერ ძე ნიშ ვი
ლის სა ხე ლო ბის ქუ თა ი სის ის ტო რი უ
ლი მუზეუმი თა ნა პარ ტნი ო რის სა ხით 
ჩა ერ თო ტრა პ ზო ნის (თურ ქე თი) კულ
ტუ რი სა და ტუ რიზ მის ცენ ტრის პრო ექ
ტში: PROJECT OF COOPERATION FOR DE
VELOPMENT OF CULTURE AND TOURISM IN 
BLACK SEA BASIN AND ENABLING ITS SUS
TAINABILITY. 

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ
კვიდ რე ო ბის ეროვ ნულ სა ა გენ ტო სა და 
კრა კო ვის მუ ზე უმს შო რის და ფუძ ნე
ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის ფარ გლებ ში, 
მხა რე ებს შო რის სამ მხრი ვი თა ნამ
შრომ ლო ბის შე თან ხმე ბას მო ე წე რა 
ხე ლი, რო მე ლიც კრა კო ვის ეროვ ნუ ლი 
მუ ზე უ მი სა და ქუ თა ი სის სა ხელ მწი ფო 
ის ტო რი უ ლი მუ ზე უ მის ურ თი ერ თთა
ნამ შრომ ლო ბა სა და ერ თობ ლივ გა მო
ფე ნებს ით ვა ლის წი ნებს.

ქ. ქუ თა ის ში, ფუნ ქცი ო ნი რებს სა ქარ
თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს დაქ ვემ
დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი, დ. ნა ზა რიშ ვი
ლის სა ხე ლო ბის ქუ თა ი სის ის ტო რი
ულარ ქი ტექ ტუ რუ ლი მუ ზუმნაკ რძა ლი, 
რო მელ საც, 20132019 წლებ ში, 4908 ვი
ზი ტო რი სტუმ რობ და, იმა ვე პე რი ოდ ში, 
მუ ზე უმ ში 5 თე მა ტუ რი გა მო ფე ნა მო ეწ
ყო. ქუ თა ი სის ის ტო რი ულეთ ნოგ რა
ფი ულ მუ ზემს, 20132021 წლებ ში, 43618 
ვი ზი ტო რი ჰყავ და, იმა ვე პე რი ოდ ში 
მუ ზე უმ ში 89 თე მა ტუ რი გა მო ფე ნა მო
ეწ ყო.

20132021 წლებში ქუთაისში გან
ხორციელდა კულტურის ობიექტების
მშენებლობარეაბილიტაციის პრო
ექტები.მათშორის:ბა ლან ჩი ვა ძის სა
ხე ლო ბის ცენ ტრა ლუ რი სა მუ სი კო სას

წავ ლებ ლის რე ა ბი ლი ტა ცია (33,6 ათა სი 
ლა რი), გ. და რახ ვე ლი ძის სა ხე ლო ბის 
ხე ლოვ ნე ბის სკო ლის, მ. ბა ლან ჩი ვა
ძის სა ხე ლო ბის ცენ ტრა ლუ რი სა მუ სი
კო სას წავ ლებ ლი სა და ზ. ან ჯა ფა რი
ძის სა ხე ლო ბის III სა მუ სი კო სკო ლის 
სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი (ჯამ ში, 91, 8 
ათა სი ლა რი), მოს წავ ლეახ ლგაზ რდო
ბის სა სახ ლის, ქ. ქუ თა ი სის კულ ტუ რულ, 
სა ხე ლოვ ნე ბო, სა გან მა ნათ ლებ ლო და
წე სე ბუ ლე ბა თა გა ერ თი ა ნე ბი სა და მ. ბა
ლან ჩი ვა ძის სა ხე ლო ბის №1 სა მუ სი კო 
სკო ლის სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი (ჯამ
ში, 36,6 ათა სი ლა რი), დ. მხე ი ძის სა ხე
ლო ბის ფო ტოკი ნო მა ტი ა ნის მუ ზე უ მის 
რე ა ბი ლი ტა ცია (17,582 ათა სი ლა რი), ქუ
თა ი სის გე გუ თის სა სახ ლის სამ ხრე თით 
არ სე ბუ ლი კა მა რი სა და მარ ნის სა კონ
სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი (60 ათა სი ლა რი) 
და სა სახ ლის სა რე ა ბი ლი ტა ციოსა
კონ სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი (250 ათა სი 
ლა რი – სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ულ ძეგ
ლთა დაც ვი სა და გა დარ ჩე ნის ფონ დის 
მიმ დი ნა რე პრო ექ ტი). 2018 წელს და
იწ ყო და ამ ჟა მა დაც მიმ დი ნა რე ობს გე
ლა თის სა მო ნას ტრო კომ პლექ სის რე ა
ბი ლი ტა ცია (200 ათა სი ლა რი),

2018 წელს, ინფრასტრუქტურის რე
აბილიტაციაგანვითარების ფარ
გლებში, კულტურის სამინისტროს
დაფინანსებით, არაერთი პროექტი
განხორციელდა(ბი უ ჯე ტი – 15 მლნ 837 
ათა სი ლა რი). მათ შო რის, ქ. ქუ თა ი სის 
ია კობ გო გე ბაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თო
ჯი ნე ბის პრო ფე სი უ ლი სა ხელ მწი ფო 
თე ატ რის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე 585, 2 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა. 2019 წელს – „ოქ როს 
ჩარ და ხის“ მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე 
და იდ გა პა ო ლო იაშ ვი ლი სა და ტი ცი ან 
ტა ბი ძის ძეგ ლე ბი, რა საც 110 ათა სი ლა
რი მოხ მარ და. 2020 წელს სრუ ლი რე
ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და ხე ლოვ ნე ბის 
სკო ლას, №№ 1, 2 და 3 სა მუ სი კო სკო
ლებს, რა ზეც, ჯამ ში, 934,7 ათა სი ლა რი 
და ი ხარ ჯა, ცენ ტრა ლუ რი სა მუ სი კო სკო
ლის გათ ბო ბის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა
ცი ას კი 104, 3 ათა სი ლა რი მოხ მარ და. 
2021 წელს №4 სა მუ სი კო სკო ლის სა
ხუ რა ვის შე კე თე ბას 4647,0 ლა რი მოხ

მარ და. ასე ვე ქუ თა ი სის მოს წავ ლე
ახალ გაზ რდო ბის პარ კსა და ქუ თა ი სის 
ბო ტა ნი კურ ბაღ ში ვი დეოსათ ვალ თვა
ლო სის ტე მე ბის მონ ტა ჟის თვის 7 824 
ლა რი და ი ხარ ჯა. აღ დგა „მზე ჭა ბუ კის“ 
მო ნუ მენ ტი 9 აპ რი ლის ქუ ჩა ზე, რაც 78,9 
ათა სი ლა რით და ფი ნან სდა.

20132021 წლებში, ქ. ქუთაისში,
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნულისააგენტოსდაფინანსებით,

არაერთი პროექტი განხორციელდა.
მათშორის:20132015წლებშიგან ხორ
ცი ელ და ბაგ რა ტის სა კა თედ რო ტაძ რის 
ია ტა კის მოწ ყო ბის სა მუ შა ო ები (465, 1 
ათა სი ლა რი); 2014 წელს – ქუ თა ი სის 
მუ ზე უმნაკ რძა ლის მუ ზე უ მის შე ნო ბის 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (11 ათა
სი ლა რი). 2019წელს–დი მიტ რი ნა ზა
რიშ ვი ლის მე მო რი ა ლუ რი სახლმუ ზე უ
მის სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი (8,5 ათა სი 
ლა რი).

20162020წლებში,კულტურისსამი
ნისტროს ხელშეწყობით, ქ. ქუთაისში
არაერთი ღონისძიება განხორციელ
და.მათშორის:ქ. ქუ თა ი სის მე ლი ტონ 
ბა ლან ჩი ვა ძის სა ხე ლო ბის ოპე რი სა და 
ბა ლე ტის პრო ფე სი უ ლი სა ხელ მწი ფო 
თე ატ რის რე ა ბი ლი ტა ცია 358,8 ათა სი 
ლა რით და ფი ნან სდა; ლა დო მეს ხიშ ვი
ლის სა ხე ლო ბის პრო ფე სი უ ლი სა ხელ
მწი ფო დრა მა ტუ ლი თე ატ რის შე ნო ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია – 399,8 ათა სი ლა რით. 

2019 წელს, მთე ლი სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით, მათ შო რის ქუ თა ის ში, 
კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, გან ხორ ცი ელ
და პრო ექ ტე ბი: „და სავ ლეთ სა ქარ თვე
ლოს ცნო ბი ლი და უც ნო ბი კულ ტუ რუ
ლი მარ შრუ ტე ბი“ (32,3 ათა სი ლა რი) და 
„მო დერ ნის სტი ლის არ ქი ტექ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის კვლე ვა სა ქარ თვე ლო
ში – გა მოვ ლე ნა, აღ რიც ხა და შეს წავ
ლა“ (19,7 ათა სი ლა რი). ქუ თა ისს ფა რავს 
კულ ტუ რუ ლი მარ შრუ ტე ბი „ალექ სან
დრე დი უ მას კვალ დაკ ვალ” და „ებ
რა უ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ევ რო პუ ლი 
მარ შრუ ტი სა ქარ თვე ლო ში“, რომ ლე
ბიც ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რუ ლი მემ
კვიდ რე ო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას უწ ყობს 
ხელს. იმა ვე წელს, და ფი ნან სდა პრო
ექ ტი – შე მოქ მე დე ბი თი ქუ თა ი სი ეკო
ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის (19,9 
ათა სი ლა რი).

2019 წელს, კულ ტუ რის ხელ შეწ ყო
ბის პროგ რა მით, სსიპ შე მოქ მე დე ბი თი 
სა ქარ თვე ლოს მი ერ გა მოც ხა დე ბუ ლი 
კონ კურ სის – „თა ნა მედ რო ვე სახ ვი თი 
ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა თბი ლის სა 
და რე გი ო ნებ ში“ – სა ფუძ ველ ზე, და ფი
ნან სდა პრო ექ ტი – „შო თა ბოს ტა ნიშ ვი
ლის, ელენ სუ ხი ტაშ ვი ლი სა და ელე ნე 
ჩან ტლა ძის გა მო ფე ნა და პუბ ლი კა ცი ე
ბი“ (15 ათა სი ლა რი).

კულტურა,სპორტიდაახალგაზრდულიპოლიტიკა
„ქართულიოცნების“ხელისუფლებაშიმოსვლისშემდეგ,2012წლის
ოქტომბრიდან, საქართველომმიაღწია არსებითწინსვლას, პრაქ
ტიკულად, ყველა მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღე
ბაექცევაკულტურისგანვითარებას,ისტორიულიდაკულტურული
მემკვიდრეობისმოვლაპატრონობასადააღდგენარესტავრაციას,
ქვეყანაშისპორტისგანვითარებასადაცხოვრებისჯანსაღიწესის
დამკვიდრებას.ახალგაზრდულიპოლიტიკისსტრატეგიულიმიზნე
ბისადაამოცანებისგანხორციელებას.

2020 წელს, თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ
ნე ბის ფეს ტი ვა ლე ბის კონ კურ სის 
ფარ გლებ ში, სსიპ შე მოქ მე დე ბი თი სა
ქარ თვე ლოს მი ერ, გან ხორ ცი ელ და 
პრო ექ ტი – „ქუ ჩის ხე ლოვ ნე ბის ფეს ტი
ვა ლი ნი კო “ (17,5 ათა სი ლა რი); პრო ექ
ტმა სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, მათ 
შო რის ქუ თა ი სიც მო იც ვა.

2025 წლამდე კულტურის სფეროს
განვითარებისთვისდაგეგმილია:

 � აქ ტი უ რად გაგ რძელ დე ბა კულ ტუ
რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის მხარ და
ჭე რა და კულ ტუ რუ ლი და წე სე ბუ
ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბა, კერ ძოდ: 
პროგ რა მე ბი – ლი ტე რა ტუ რის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით, თე ატ
რე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის მხარ
და ჭე რის მიზ ნით, შეზ ღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე
ბის მხარ და სა ჭე რად, მხატ ვარ თა 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მა, ქუ თა ი
სე ლი დამ სა ხუ რე ბუ ლი არ ტის ტე
ბი სა და ქუ რუ მე ბის სტი პენ დი ე ბის 
პროგ რა მა, კი ნო შე მეც ნე ბითგა
სარ თო ბი კვი რე უ ლე ბი; 

 � გაგ რძელ დე ბა სხვა დას ხვა სა ი უ ბი
ლეო სა ღა მო ე ბის, კონ ცერ ტე ბი სა 
და მა სობ რი ვი ხა სი ა თის სა ხალ ხო 
დღე სას წა უ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა;

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა ქუ თა ის ში კულტუ
რული ტურიზმის გან ვი თა რე ბა სა 
და ქუ თა ი სის, რო გორც სა ფეს ტი
ვა ლო ქა ლა ქის კონ ცეფ ცი ის დამ
კვიდ რე ბას, რომ ლის ფარ გლებ
შიც ქა ლა ქი მუ სი კა ლურ და 
თე ატ რა ლურ, ასე ვე კი ნო ფეს ტი ვა
ლებს უმას პინ ძლებს;

 � გაგ რძელ დე ბა, ად გი ლობ რი ვი ხე
ლო ვა ნე ბის მხარ და ჭე რი სა და 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით, მა თი 
სხვა დას ხვა კონ კურ ს ზე, ფო რუ მებ
სა თუ კონ ფე რენ ცი ებ ზე გამ გზავ
რე ბის ხელ შეწ ყო ბა, გა ი მარ თე ბა 
სხვა დას ხვა ხა სი ა თის კულ ტუ რუ
ლი ფო რუ მე ბი, კონ კურ სე ბი, პლე
ნე რე ბი და ა.შ.; 

 � გაგ რძელ დე ბა და გა ფარ თოვ დე
ბა კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი და წე სე ბუ
ლე ბე ბი სა და შე ნო ბე ბის სა რე ა
ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი: გან ხორ
ცი ელ დე ბა ქუ თა ი სის მე ლი ტონ 
ბა ლან ჩი ვა ძის სა ხე ლო ბის ოპე
რი სა და ბა ლე ტის პრო ფე სი უ ლი 
სა ხელ მწი ფო თე ატ რის შე ნო ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია; ასე ვე, ქუ თა ი სის 
ლა დო მეს ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
პრო ფე სი უ ლი სა ხელ მწი ფო დრა
მა ტუ ლი თე ატ რის შე ნო ბის რე ა ბი
ლი ტა ცია;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ქუ თა ი სის სუ
ვე ნი რე ბის პა კე ტის დახ ვე წა, ხელ
ნა კე თი ნივ თე ბის წარ მო ე ბა, ქუ
თა ი სის ქუ ჩე ბის მო დერ ნი ზე ბა ში 
ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თვა (stre et art); 

 � გაგ რძელ დე ბა ქუ თა ი სე ლი ახალ
გაზ რდე ბის მრა ვალ ფე რო ვან ად გი
ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო პრო
ექ ტებ ში ჩარ თვის ორ გა ნი ზე ბა;

 � შე იქ მნე ბა ღია სივ რცე ე ბი ახალ
გაზ რდე ბი სათ ვის, სა დაც ისი ნი 
შეძ ლე ბენ სხვა დას ხვა კულ ტუ
რულსა გან მა ნათ ლებ ლო აქ ტი ვო
ბე ბის და გეგ მვას, დას ვე ნე ბა სა და 
თვით რე ა ლი ზე ბას, მა სობ რი ვი 
კულ ტუ რულშე მოქ მე დე ბი თი სა
ღა მო ე ბის, ღია სა ჯა რო ლექ ცი ე ბი
სა და სე მი ნა რე ბის ორ გა ნი ზე ბას, 
კო მერ ცი უ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის და
გეგ მვა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბას;

 � 2021 წელს /29 სექ ტემ ბე რი, 1 ოქ
ტომ ბე რი/ და გეგ მი ლია ევ რო პის 
საბ ჭოს კულ ტუ რუ ლი მარ შრუ ტე
ბის ფო რუ მის ღო ნის ძი ე ბე ბი;

 � შე მუ შავ დე ბა ქა ლა ქის კულ ტუ რის 
სფე როს ერ თი ა ნი სტრა ტე გია.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



სპორტი
ა(ა)იპ ქ. ქუთაისის სპორტულ და

წესებულებათა გაერთიანებაში ფუნ
ქციონირებს სპორტის სხვადასხვა
მიმართულების 11 სკოლა,   ყინულის
მოედანი, ტაეკვანდოს სპორტული
კლუბი, სპორტის სასახლე, საცხენოს
ნო სპორტული კლუბიდარაგბისადა
ფეხბურთისმოედნებისკომპლექსი.

სპორ ტულ და წე სე ბუ ლე ბა თა გა ერ
თი ა ნე ბა ში სულ 4445 სპორ ტსმე ნი და 
სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ის 273 მწვრთნე
ლია (მათ შო რის, 210 სერ ტი ფი ცი რე ბუ
ლი მწვრთნე ლი), მათ გან 42 დამ სა ხუ
რე ბუ ლი მწვრთნე ლი, 39 კი – სპორ ტის 
დამ სა ხუ რე ბუ ლი მოღ ვა წეა.

სპორტულ დაწესებულებათა
გაერთიანებაში ყველა სპორტის
სახეობაარისუფასო.

აღსანიშნავია, რომ ტოკიოს ოლიმპი
ურ თამაშებში 3 ქუთაისელი სპორტმენი 
იღებდა მონაწილეობას გიორგი ხარა
ბაძე  კრივი, სანდრო ბაზაძე  ფარიკა
ობა, შოთა მიშველაძე  ძალოსნობა

2020 წელს სპორტის მიმართულე
ბით ქ. ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებმა
დაარაფინანსურიაქტივებისზრდამ7
მლნ664,8ათასილარიშეადგინა,2013
წლის ანალოგიური მაჩვენებლი კი 4
მლნ868.3ათასილარიიყო.

2013წლიდანქუთაისში,ძირეულად
შეიცვალა სპორტისა და ახალგაზ
რდობისმიმართულებებისპოლიტიკა,
რა საც ცხად ყოფს, 20142017 წლებ ში, 
ქუ თა ი სის სპორ ტუ ლი წარ მა ტე ბე ბის 
სტა ტის ტი კაც. კერ ძოდ, 20162017 წლებ
ში, ქუ თა ი სის „ტორ პე დომ“ სა ქარ თვე
ლოს თა სი მო ი პო ვა, სა კა ლათ ბურ თო 
კლუ ბი „ქუ თა ი სი“ 2015 წლის სა ქარ თვე
ლოს ჩემ პი ო ნი, 2016 წლის გა თა მა შე
ბის ვი ცეჩემ პი ო ნი და სა ქარ თვე ლოს 
თა სის მფლო ბე ლი გახ და. 2016 წელს 
რაგ ბი ში გა მარ თულ ჩემ პი ო ნატ ში სა
რაგ ბო კლუბ მა „აია“, შვიდ კა ცა რაგ ბი
ში სა ქარ თვე ლოს ჩემ პი ო ნის ტი ტუ ლი 
მო ი პო ვა. 20162017 წლებ ში, ქალ თა 
ფეხ ბურ თის გუნ დმა, ფრენ ბურ თში ვაჟ
თა ქა ლა ქის ნაკ რებ მა და ჰო კე ის ქალ
თა ნაკ რებ მა სა ქარ თვე ლოს ჩემ პი ო ნის 
ტი ტუ ლე ბი მო ი პო ვეს.

ქუთაისი სისტემატურად მასპინ
ძლობს სხვადასხვა სახეობის ადგი
ლობრივ თუ საერთაშორისო ტურ
ნირებს, რომლებშიც ადგილობრივი
სპორტსმენები დიდ წარმატებას აღ
წევენ: 2015 წელს ქუ თა ის მა სწრაფ 
ჭად რაკ სა და 17 წლამ დე გო გო ნე ბის 
ხელ ბურ თში ევ რო პის ჩემ პი ო ნა ტებს 
უმას პინ ძლა. 2016 წელს კი, 20162017 
წლე ბის მსოფ ლიო თა სის გა თა მა შე
ბის ჯგუ ფუ რი ეტა პის, ევ რო პის ზო ნა ში 
20 წლამ დე ვაჟ თა შო რის ხელ ბურ თის 
ტურ ნი რი გა ი მარ თა, სა დაც სა ქარ თვე
ლოს ნაკ რებ თან ერ თად ალ ბა ნე თის, 
დი დი ბრი ტა ნე თის, სომ ხე თის, მოლ
დო ვის, მალ ტი სა და კო სო ვოს ნაკ რე
ბე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ. 2017 წელს, 
ქუ თა ის ში რაგ ბის ახალ გაზ რდუ ლი 
მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნა ტი გა ი მარ თა. 2018 
წელს ქუ თა ი სელ მა სპორ ტსმე ნებ მა 
338 სხვა დას ხვა დო ნის ტურ ნირ სა და 
შე ჯიბ რე ბა ში მი ი ღეს მო ნა წი ლე ო ბა 
და 130მა მათ გან მა საპ რი ზო ად გი ლი 
და იმ სა ხუ რა. ქუ თა ი სელ მა სპორ ტსმე
ნებ მა არა ერ თი დამ სა ხუ რე ბუ ლი წარ
მა ტე ბა მო ი პო ვეს სა ერ თა შო რი სო თუ 
ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ტურ ნი
რებ სა და ჩემ პი ო ნა ტებ ში. 

20142020 წლებში განხორციელდა
მუნიციპალიტეტის სპორტული ობი
ექტების მშენებლობარეაბილიტა
ციის არაერთი პროექტი. მათ შორის:
2015 წელს – სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის 
მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ის 12 პრო
ექ ტი და ფი ნან სდა (255,1 ათა სი ლა რი), 
2016 წელს გან ხორ ცი ელ და სპორ ტუ
ლი მი ნი მო ედ ნე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა
ბი ლი ტა ცი ის 39 პრო ექ ტი (605,9 ათა სი 
ლა რი). 2017წელსსპორ ტუ ლი მი ნი მო
ედ ნე ბის მოწ ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ის 26 
პრო ექ ტზე 939 ათა სი ლა რი და ი ხარ

ჯა; 20172018წლებში,3 სტან დარ ტუ ლი 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნის მოწ ყო ბარე ა
ბი ლი ტა ცი ას 6 მლნ 133, 5 ათა სი ლა რი 
მოხ მარ და, ხო ლო სამინისტროს და
ფინანსებით 10 სტან დარ ტუ ლი სპორ
ტუ ლი მო ედ ნის მოწ ყო ბარე ა ბი ლი
ტა ცი ას – 9 მლნ 49,2 ათა სი ლა რი. 2018
წელს – სპორ ტუ ლი მი ნი მო ედ ნე ბის 
მოწ ყო ბის 18 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და 
(ჯამ ში, 667,4 ათა სი ლა რი); 2017 წელს
დაიწყოდა 2018წელსდას რულ და მა
ია ჩი ბურ და ნი ძის სა ხე ლო ბის სა ჭად
რა კო სკო ლის რე ა ბი ლი ტა ცია (I ეტა პი 
– 235,6 ათა სი ლა რი, დას რუ ლე ბა – 99,6 
ათა სი ლა რი). 2020წელსდასრულდა–
ძი უ დოს დარ ბა ზის (ნი კე ას ქ. №17 – 69, 
3 ათა სი ლა რი), თა ვი სუ ფა ლი ჭი და ო ბის 
დარ ბა ზის (ხა რე ბა ვას ქ. – 64,4 ათა სი 
ლა რი), მძლე ოს ნო ბის სკო ლის (თა მარ 
მე ფის ქ. – 288,5 ათა სი ლა რი), კრი ვის 
დარ ბა ზის (პუშ კი ნის ქ. – 92 ათა სი ლა
რი), ფა რი კა ო ბის სპორ ტუ ლი სკო ლის 
დარ ბა ზის (ზ. გამ სა ხურ დი ას ქუ ჩა – 72,1 
ათა სი ლა რი) რე ა ბი ლი ტა ცია, №17 
სპორ ტუ ლ სკო ლა ში გათ ბო ბის სის ტე
მის მოწ ყო ბა (ნი კე ას ქ. – 294,3 ათა სი 
ლა რი); სპორტისადაახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრომ დააფინანსა,
ქ. ქუ თა ის ში ხე ლოვ ნურ სა ფა რი ა ნი სა
რაგ ბო/სა ფეხ ბურ თო მო ედ ნის მშე ნებ
ლო ბა (3 მლნ 96,8 ათა სი ლა რი). 

2021წელსდასრულდა–სპორ ტუ ლი 
მო ედ ნე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი
ტა ცი ის 13 პრო ექ ტი (ჯამ ში, 564,6 ათა
სი ლა რი). სა ერ თო ჯამ ში, 20152020
წლებში, ქ. ქუ თა ის ში გა რესა ვარ ჯი შო 
მოწ ყო ბი ლო ბე ბი ქა ლა ქის 61 სხვა დას
ხვა ად გი ლას და იდ გა, რა ზეც, ჯა მუ რად 
1 მლნ 39,4 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. ამ
ჟამად მიმდინარეობს სპორ ტუ ლი მი
ნი მო ედ ნე ბის მშე ნებ ლო ბის 5 პრო ექ
ტი (ავ ტომ შე ნებ ლის გამ ზი რის №7№9 
მიმ დე ბა რედ, ავ ტომ შე ნებ ლის გამზ. 
№20ის უკან, ყო ფი ლი კო მენ და ტუ რის 
შე ნო ბის მიმ დე ბა რედ, ბუ კი ას №13ის 
მიმ დე ბა რედ;, ჩხო ბა ძის ქ. III შე სახ ვე
ვის მიმ დე ბა რედ), რა ზეც, ჯამ ში, 499,8 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯე ბა. ასე ვე, მი ნი
მო ე და ნი აშენ დე ბა ბუ ხა ი ძის ქ. №3 და 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის ქ. №73ის მიმ დე ბა რედ, 
რა საც 45 ათა სი ლა რი მოხ მარ დე ბა 
(მიმ დი ნა რე ობს ტენ დე რი). 2020 წელს
დაიწყო და 2022 წლის ოქტომბერში
დასრულდება სა ცუ რაო აუ ზის მშე ნებ
ლო ბა ქ. ქუ თა ის ში, რა საც რე გი ო ნებ
ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის 
ფონ დი (რგპფ) 8 მლნ 384,8 ათა სი ლა
რით და ა ფი ნან სებს.

ქუთაისისმუნიციპალიტეტში,სპორ
ტის სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის პო პუ ლა რი
ზა ცი ი სა და ხელ შე საწ ყო ბად, ტარ დე ბა 
სა ხე ლო ბი თი, რეს პუბ ლი კუ რი და სა ერ
თა შო რი სო ტურ ნი რე ბი; შშმ პი რე ბის
თვის ფი ნან სდე ბა სპორ ტუ ლი შე ჯიბ რე

ბი მკლავ ჭიდ ში, წოლ მჭიმ ში, ნარ დსა 
და შაშ ში. მოს წავ ლე ებ ში ცხოვ რე ბის 
ჯან სა ღი წე სის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა და 
სპორ ტუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის მხარ და სა
ჭე რად ტარ დე ბა სას კო ლო სპორ ტუ ლი 
ოლიმ პი ა და. მუნიციპალიტეტი აფი
ნანსებს – ავ ტო რალს პრო ფე სი ო ნალ 
და მოყ ვა რულ მრბო ლელ თა მო ნა წი
ლე ო ბით, ხელს უწ ყობს რაგ ბი სა და ბა
ლა ხის ჰო კე ის გან ვი თა რე ბას სხვა დას
ხვა კლუ ბე ბის მხარ და ჭე რით; ასე ვე, 
ქვეყ ნის ფარ გლებს გა რეთ, მსოფ ლიო 
და ევ რო პის ტურ ნი რებ ზე, ქუ თა ი სე ლი 
სპორ ტსმე ნე ბის ტრან სპორ ტი რე ბა სა 
და მათ თან და კავ ში რე ბულ სხვა ხარ
ჯებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი აფი ნან სებს. 
წლის წარ მა ტე ბულ სპორ ტსმე ნებს ყო
ველ თვი უ რად ერიც ხე ბათ სტი პენ დია 
და იმარ თე ბა სა ზე ი მო მი ღე ბა. სპორ
ტულ და წე სე ბუ ლე ბა თა გა ერ თი ა ნე ბა ში 
და საქ მე ბულ, სპორ ტის დამ სა ხუ რე ბულ 
მწვრთნე ლებს/მუ შა კებს/მოღ ვა წე ებს 
ყო ველ თვი უ რად გა და ე ცე მათ ფუ ლა
დი ჯილ დო; ასე ვე ერ თჯე რა დი ფუ ლა დი 
ჯილ დო გა და ე ცე მათ: ვე ტე რან სპორ
ტსმე ნებ სა და მწვრთნე ლებს სა ი უ ბი
ლეო თა რი ღებ თან და კავ ში რე ბით. სა
ქარ თვე ლოს, ევ რო პი სა და მსოფ ლიო 
ჩემ პი ო ნა ტებ ზე გა მარ ჯვე ბულ/პრი ზი
ორ სპორ ტსმე ნებს, გა მარ ჯვე ბულ ვე
ტე რან სპორ ტსმე ნებ სა და მწვრთნე
ლებს. და წე სე ბუ ლია ყო ველ თვი უ რი 
სტი პენ დია ოლიმ პი უ რი ჩემ პი ო ნე ბი სა 
და სპორ ტის რა ინ დის წო დე ბის მქო ნე 
პირ თათ ვის.

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
2013 წელს ახალ გაზ რდუ ლი ღო ნის

ძი ე ბე ბი სათ ვის ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტით გა მო ყო ფი ლი იყო 
233 ათასი ლა რი. 20132017 წელს, წი ნა 
წლებ თან შე და რე ბით, ახალ გაზ რდო
ბის საქ მე თა გან ყო ფი ლე ბამ გან ახორ
ცი ე ლა მრა ვა ლი ინო ვა ცი უ რი პრო ექ
ტი, მათ შო რის: სო ცი ა ლუ რი კვი რე უ ლი 
(130 შშმ პი რი და სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი ბავ შვი), თამ ბა ქოს სა წი ნა აღ მდე
გო აქ ციაპრო ექ ტი „ჩა აქ რე“, „ევ რო პის 
დღე ე ბის” ფარ გლებ ში, ფო ტო გა მო ფე
ნა „ევ რო პე ლე ბის თვა ლით და ნა ხუ ლი 
სა ქარ თვე ლო” და ესე ე ბის კონ კურ
სი – „რა ტომ ევ რო პა“. სა ერ თა შო რი
სო ელექ ტრო ნუ ლი მუ სი კის ფეს ტი ვა
ლი KUTAISI ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL , 
ახალ გაზ რდა ქუ თა ი სე ლი მხატ ვრე ბის 
გა მო ფე ნა, კი ნოს კო ლა ქუ თა ი სე ლი 
ახალ გაზ რდე ბი სათ ვის, „გვი რი ლო ბის“ 
დღე სას წა უ ლი, ნი უ პორ ტიქუ თა ი სის 
და მე გობ რე ბი დან 25 წლის თა ვის აღ სა
ნიშ ნა ვი ღო ნის ძი ე ბე ბი, ახალ გაზ რდუ

ლი ბა ნა კე ბი სა ქარ თვე ლოს სხვა დას
ხვა რე გი ონ ში და სხვ. 

ახალგაზრდული განყოფილების
ძირითადიპრიორიტეტებია: ახალ გაზ
რდუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა, 
ნი ჭი ე რი ახალ გაზ რდე ბის გა მოვ ლე ნა, 
მა თი საქ მი ა ნო ბის ხელ შეწ ყო ბა, ახალ
გაზ რდე ბის სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე
ბა ში ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწ ყო ბა, შშმ 
პი რე ბის სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ რი რე
ბა, ახალ გაზ რდებ ში მო ხა ლი სე ო ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცია, ახალ გაზ რდუ ლი სა
ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და ა.შ., რის თვი
საც 2021 წლის ბი უ ჯე ტი დან გა მო ყო ფი
ლია 286,3 ათასი ლა რი.

ახალგაზრდული საქმიანობის გან
ვითარებისათვის 20212023 წელს და
გეგმილია:

 � ახალ გაზ რდუ ლი სივ რცე ე ბის შექ
მნა;

 � ახალ გაზ რდუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი სა 
და იდე ე ბის მხარ და ჭე რა; 

 � უსაფ რთხო და ინ კლუ ზი უ რი ახალ
გაზ რდუ ლი პროგ რა მე ბის მხარ და
ჭე რა, რომ ლე ბიც არა ფორ მა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბის სა შუ ა ლე ბით ხორ ცი
ელ დე ბა და ხელს უწ ყო ბენ ახალ
გაზ რდებ ში სხვა დას ხვა კომ პე ტენ
ცი ე ბის გან ვი თა რე ბას;

 � ახალ გაზ რდე ბის სა ერ თა შო რი სო 
პრო ექ ტებ ში ჩარ თუ ლო ბის გაზ
რდის ხელ შეწ ყო ბა;

 � ახალ გაზ რდე ბი სათ ვის გარ თო ბის, 
დას ვე ნე ბი სა და კულ ტუ რულშე
მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბის შე საძ
ლებ ლო ბე ბის შექ მნა;

 � ახალ გაზ რდუ ლი მუ შა კე ბის საქ მი
ა ნო ბის მხარ და ჭე რა.

2025წლამდესპორტისმიმართულე
ბითდაგეგმილია:

 � 2022 წლის ოქ ტომ ბერ ში დას რულ
დე ბა სა ცუ რაო აუ ზის მშე ნებ ლო ბა 
ქ. ქუ თა ის ში. მშე ნებ ლო ბა ზე რე
გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 
პრო ექ ტე ბის ფონ დი დან (რგპფ) 8 
მლნ 384,8 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯე
ბა.

 � უახ ლო ეს მო მა ვალ ში დას რულ
დე ბა თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე
ბის ფეხ ბურ თის ერ თი და რაგ ბის 2 
სტა დი ო ნის მშე ნებ ლო ბა;

 � უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ქუ თა
ი სის სას კო ლო, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
და სა ქა ლა ქო ტურ ნი რე ბის ორ გა
ნი ზე ბა.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



ჩემოძვირფასებო!
ჩემთვის უდიდესი პატივია, ვიყო ქუთაისელების მიერ არჩეული მერი. ამასთან, ორმაგი პასუხისმგებლობაა, როდესაც მშობლიური ქალაქის თა

ვკაცობას ისევ განდობენ და კვლავ მერობის კანდიდატად გასახელებენ. ამისთვის დიდ მადლობას გადავუხდი „ქართულ ოცნებას“, მადლობას 
გადავუხდი თითოეულ ქუთაისელს. ზუსტად ვიცი, რას ნიშნავს, ატარებდე ქუთაისის მერის სახელს. ვიცი, ერთდროულად როგორი რთული და საა
მაყოა, ზრუნავდე ქალაქზე, სადაც დაიბადე და გაიზარდე, ქალაქზე, რომელიც არასოდეს დაგიტოვებია.

ქუთაისის მომავალი თითოეული ქუთაისელის აქტიური მონაწილეობითა და ქალაქის ყველა გულშემატკივართან მჭიდრო თანამშრომლობით 
უნდა შევქმნათ. ჩვენ ეს პროცესი გასულ წელს დავიწყეთ, როცა მერად არჩევით უდიდესი ნდობა გამომიცხადეთ. დიახ, ყველამ ერთად უნდა გავაძ
ლიეროთ ქუთაისის კულტურულსაგანმანათლებლო ქალაქის სტატუსი, ვაქციოთ იგი შესაძლებლობების ქალაქად. ჩვენი ქალაქის სტუმარმასპი
ნძლობის განუმეორებელი ხიბლი საქვეყნოდ არის ცნობილი და ერთად კიდევ უფრო მეტს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტს 
გაცილებით მეტი ტურისტი ეწვიოს.

ჩემთვის, როგორც ძირძველი ქუთაისელისთვის, უმთავრესი და უპირველესი ამოცანა ქუთაისზე, აქ მცხოვრები ადამიანების მომავალზე ფიქრი 
და მათზე ზრუნვაა. ვინ, თუ არა, სწორედ ძირძველმა ქუთაისელმა იცის ყველაზე უკეთ, ჩვენი ქალაქის საჭიროებები, თანაქალაქელების ყოვე
ლდღიური გამოწვევები, პრობლემები, დამოკიდებულებები, ოცნებები და სურვილები! ეს ცოდნა და გამოცდილება სწორედ ამ ქალაქმა მომცა.

შარშან, მერად არჩევის შემდეგ, საბაზისო პრობლემების მოგვარება დავიწყე, რათა ძლიერი და ურყევი იყოს ზედნაშენი, რომელზეც თქვენი 
მხარდაჭერის შემთხვევაში, თქვენთან ერთად უნდა ვიზრუნო! მსურს, ჩემი თანაქალაქელების ოჯახებში კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და სიმ
შვიდე სუფევდეს! მინდა. ამ ქალაქს ისეთ ღირსეულ მერად დავამახსოვრო თავი, როგორსაც ქუთაისი საკუთარი დიდებული წარსულით იმსახურებს!

ქუთაისი ჩვენი ქალაქია! მჯერა, ერთად შევქმნით ამ ქალაქის უკეთეს ხვალინდელ დღეს!

 � დაუშვებელია საჯარო მოსამსახურეების, საჯარო სკოლების
პედაგოგების,აგრეთვესსიპ-ებისადასახელმწიფოსანმუნიცი-
პალიტეტისმიერდაფუძნებულია(ა)იპ-ებისთანამშრომლების
საარჩევნოაგიტაციაშიმონაწილეობასამუშაოსაათებშიანსამსა-
ხურებრივიმოვალეობისშესრულებისას,მათშორისსოციალურ
ქსელებშიპოლიტიკურიშეხედულებებისგამოხატვისგზით;

 � დაუშვებელია სახელმწიფოდა მუნიციპალურითანამდებობის
პირებისმიერსამსახურებრივიმდგომარეობისგამოყენებაამომ-
რჩევლისმიერამათუიმსაარჩევნოსუბიექტისმხარდაჭერისან
მხარდაჭერისგანთავისშეკავებისუზრუნველყოფისმიზნით;

 � დაუშვებელიაამომრჩევლისთვისრაიმემატერიალურიანარა-
მატერიალურისარგებლისგადაცემაანშესაბამისიდაპირების
გაცემა ამომრჩევლის მიერ ამათუ იმ საარჩევნო სუბიექტის
მხარდაჭერისანმხარდაჭერისგანთავისშეკავებისუზრუნველ-
ყოფისმიზნით;

 � დაუშვებელია ამომრჩევლის იძულება, სხვა პირს გაუმჟღავ-
ნოს საკუთარი არჩევანი, მათ შორის საარჩევნო ბიულეტენის
ფოტოგადაღებისანსაარჩევნოკაბინიდანგამოსვლისშემდეგ
ბიულეტენისსაჯაროდჩვენებისგზით;

 � კენჭისყრისკაბინაშიფოტოდავიდეოგადაღება,აგრეთვეშევსე-
ბულისაარჩევნობიულეტენისსხვაპირთათვისჩვენებადაუშვე-
ბელია;

 � დაუშვებელიახმისმიცემასხვაამომრჩევლისნაცვლად,აგრეთვე
საარჩევნობიულეტენისშევსებასხვაპირისთანდასწრებით;

 � კენჭისყრისშენობაშიკენჭისყრისდღის8საათიდან20საათამდე
აკრძალულიასაარჩევნოაგიტაცია;

 � მოვუწოდებთყველაპარტიისაქტივისტს,მხარდამჭერსადაამომ-
რჩეველს,თავიშეიკავონსაარჩევნოუბნისმიმდებარეტერიტო-
რიაზედაყოვნებისგან;

 � აკრძალულიაკენჭისყრისშენობაშიანკენჭისყრისშენობისმიმ-
დებარედამომრჩევლისგადაადგილებისფიზიკურადშეფერხება.

„ქართულიოცნების“საარჩევნოშტაბიყველაამომრჩეველსდასაჯარომოსამსახურესმოუწოდებს,კენ
ჭისყრისდღემდედაკენჭისყრისდღესდაიცვანქცევისშემდეგიწესები:
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