
 ] სამეგრელო

 Ȏ ზუგდიდი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 Ƈ მოუწესრიგებელი 
საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის სისტემა

 à მოქალაქეებზე მორგებული გადაადგილების გრაფიკის გაწერა

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა 

 à ასფალტის დაგება არ. ჩიქობავას, შ. კიტიას, თავისუფლების, 
ორბელიანის, წმინდა გიორგის, თეთრი გიორგის, გუბაზ მეფის, 
ტოლსტოის, ბორჯომის, ბაკურიანისა და დავით ჯიქიას ქუჩებზე

 à გზის საფარის რეაბილიტაციის პროცესის დასრულება ჩიტაძის 
ქუჩაზე

 à ზუგდიდში არსებული შუქნიშნების გამართვა

 à ზებრა-გადასასვლელების მოწესრიგება-გადაღებვა

 à სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების დამონტაჟება ლერმონტოვისა 
და ტურგენევის ქუჩებზე

 à ასფალტის საფარის დაგება, ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია და 
სანიაღვრე არხების კეთილმოწყობა ვოლგოგრადის ქუჩაზე

 Ǯ ანტისანიტარია  à ცოტნე დადიანის N3-ში მდებარე კორპუსის გარშემო საკანალიზაციო 
და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება

 à ნაგავშემკრები კონტეინერების დამატება ლაზის ქუჩაზე

 à ენგურქაღალდკომბინატის დასახლებაში, მშენებარე სტადიონის 
მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

 Ǆ მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 à ბავშვთა სათამაშო მოედნის მოწყობა ლაზის ქუჩაზე

 à თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე N15-ე საბავშვო ბაღის ეზოში 
ბავშვთა სათამაშო მოედნის კეთილმოწყობა

 à 9 აპრილის მემორიალისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

 à ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ არსებული ამფითეატრის 
ტერიტორიის დასუფთავება

 à N13-ე საბავშო ბაღის სათამაშო მოედნის კეთილმოწყობა 

 à დგებუაძისა და ტოლსტოის, ასევე ბაკურიანისა და ბორჯომის ქუჩებზე 
მინისაფეხბურთო სტადიონისა და ბავშვთა სათამაშო მოედნის 
მოწყობა

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ჯუმი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 Ǆ მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 à ნაპირსამაგრი ნაგებობის აღდგენა/მოწყობა სოფელში არსებული 
სახნავ-სათესი მიწების მიმდებარედ

 à სოფლის ბიბლიოთეკის გახსნა

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა 

 à სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი კახათი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 Ƈ მოუწესრიგებელი 
საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის სისტემა

 à ეწერის უბანში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების 
დამატება

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა 

 à შიდა გზების მოასფალტება

 Ǆ მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 à ვ. დარასელიას ქუჩაზე არსებული სკვერის მოწესრიგება და ბავშვთა 
სათამაშო მოედნის მოწყობა

 à N1 სასაფლაოს ტერიტორიის შემოღობვა

 à ჩემნაშკარის დასახლებაში საფეხბურთო სტადიონის მოწყობა

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ნარაზენი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 Ǆ მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 à სოფლის ცენტრში მდებარე მემორიალის რეაბილიტაცია და 
მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 à N1 საბავშვო ბაღის ეზოში სათამაშო მოედნის კეთილმოწყობა 

 à სოფლის N1 სასაფლაოს შემოღობვა 

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა 

 à საკალანდიოს უბანში გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების 
მოწყობა

 à მდინარე ჭანისწყლის ხიდთან დამაკავშირებელი გზის 800 მეტრიანი 
მონაკვეთის მოასფალტება, ამავე სოფელში თავისუფლების ქუჩის 
VI ჩიხში გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ახალი აბასთუმანი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა 

 à გამისონიას ქუჩაზე გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების 
მოწყობა

 à გზის მოასფალტება ჭავჭავაძის და მეუნარგიას ქუჩაზე

 à სანიაღვრე არხების მოწესრიგება ჭავჭავაძის და მეუნარგიას ქუჩებზე

 Ǯ ანტისანიტარია  à ნაგავშემკრები კონტეინერების დამატება

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ანაკლია

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა

 à ორდე დგებუაძის ქუჩის მოასფალტება

 à სოფლის ცენტრში არსებულ ჩიხებში გზის მოასფალტება

 Ǆ მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 à სოფლის საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაცია

 à სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

 à სოფლის ცენტრში არსებული მიტოვებული მუნიციპალური შენობების 
რეაბილიტაცია და საზოგადოებრივი დატვირთვის მინიჭება 
(ბიბლიოთეკის, სოფლის სახლის და ა.შ. მოწყობა)

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ცვანე

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა

 à შიდა გზების, მათ შორის კოლხეთის ეროვნულ პარკთან 
დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

 à სანიაღვრე არხების მოწესრიგება

 Ǆ მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 à საბავშვო ბაღისა და საექიმო ამბულატორიის მშენებლობა

 à სოფელ ცვანეში ზუგდიდის მერის წარმომადგენლის ოფისის 
მშენებლობა

 Ƈ მოუწესრიგებელი 
საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის სისტემა

 à საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის სიხშირის გაზრდა

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ინგირი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 Ǆ მოუწესრიგებელი  
ინფრასტრუქტურა

 à ბარათაშვილის ქუჩაზე  საფეხბურთო სტადიონისა და ბავშვთა 
სათამაშო მოედნის მოწყობა, სანიაღვრე არხების აღდგენა

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა

 à სანიაღვრე არხების მოწესრიგება

 à სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ალერტკარი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა

 à გზის საფარის რეაბილიტაციის პროცესის დასრულება

 à შიდა გზების აღდგენა

 Ǆ მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 à წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა/რეაბილიტაცია

 à საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაცია

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ახალსოფელი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 Ǆ მოუწესრიგებელი  
ინფრასტრუქტურა

 à სოფლის საჯარო სკოლის დამოუკიდებელი წყალმომარაგებისთვის 
ჭაბურღილის მოწყობა

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა

 à სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ჭითაწყარი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა

 à ონარიის დასახლებაში გზის, მათ შორის ინფექციურ 
საავადმყოფომდე მისასვლელი გზის მოასფალტება

 à კ. გამსახურდიას ქუჩაზე გზის საფარის რეაბილიტაცია

 Ǆ მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 à ონარიის დასახლებაში არსებული სკვერის აღდგენა/რეაბილიტაცია

 à საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაცია

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ჩხორია

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა

 à შიდა გზების კეთილმოწყობა და გარე განათებების დამონტაჟება

 à მახარიას უბანში ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი დიდინეძი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა

 à კუკავების უბანში გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების 
რეაბილიტაცია

 à ამავე უბანში მოსაცდელების მოწყობა

 Ǆ მოუწესრიგებელი 
ინფრასტრუქტურა

 à საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაცია

 Ȏ ზუგდიდი, სოფელი ახალკახათი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 Ǯ ანტისანიტარია  à ჭაბურღილისა და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობა

 Ȏ ფოთი

 � პრობლემის ტიპი  ¼ მოსახლეობის მოთხოვნა 

 Ǆ მოუწესრიგებელი  
ინფრასტრუქტურა

 à ფარნავაზ მეფის ქუჩასა და 9 აპრილის ხეივანში არსებული 
კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგება

 à ფოთის ავტოსადგურის რეაბილიტაცია

 à ფოთის ცენტრალური პარკის, განსაკუთრებით კი საფეხმავლო 
ბილიკების მოწესრიგება

 à ბავშვთა სათამაშო მოედნის მოწყობა კონსტიტუციის, მშვიდობის და 
თავდადებულის ქუჩებზე

 à ფოთის ცენტრში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

 à კონსტიტუციის ქუჩაზე დაზიანებული ელექტრო ბოძების შეცვლა

 à კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩაზე გარეგანათების მოწესრიგება

 à 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე აფხაზეთის XXI საჯარო სკოლის ეზოს 
მოწესრიგება, ეზოს შემოღობვა და ჭიშკრის დამონტაჟება

 Ƈ მოუწესრიგებელი 
საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის სისტემა

 à ავტობუსების პარკის განახლება, ახალი ავტობუსების შეძენა და 
მოქალაქეებზე მორგებული გადაადგილების გრაფიკის გაწერა

 à მოსაცდელების დამატება ფოთის ოთხივე უბანში, არსებული 
მოსაცდელების რეაბილიტაცია 

 V მოუწესრიგებელი 
საგზაო ინფრასტრუქტურა

 à ყველა ქუჩაზე ზებრა-გადასასვლელების აღდგენა 

 à ყველა ქუჩაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდა 

 à გზის საფარის რეაბილიტაციაა საჭირო ახალ რაიონში, აფხაზეთისა 
და გაგრის ქუჩებზე

 à ველობილიკების მოწყობა ფოთის ცენტრალურ ქუჩებში, 
გრიგოლეთამდე და მალთაყვის სანაპირომდე მისასვლელი გზების 
პარალელურად, ასევე მალთაყვის სანაპიროზე

 à რეკვავას და ჩხეიძის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ გზაჯვარედინზე 
შესაბამისი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და წრიული უსაფრთხოების 
კუნძულის მოწყობა

 Ǯ ანტისანიტარია  à ცენტრალურ ქუჩებზე ნაგავშემკრები კონტეინერების დამატება 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოების მიერ 
ზუგდიდსა და ფოთში 2019 წელს გამოვლენილი საჭიროებები 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოების წევრებმა ზუგდიდსა 
და ფოთში 60-ზე მეტი ინფრასტრუქტული პრობლემა/საჭიროება გამოავლინეს. ვიმედოვნებთ, რომ 
ფოთისა და ზუგდიდის თვითმმართველობები მოქალაქეთა იდენტიფიცირებულ საჭიროებებს 2020 
წლის ბიუჯეტის პროექტში მაქსიმალურად გაითვალისწინებენ. 

ზუგდიდისა და ფოთის მოსახლეობა მუნიციპალიტეტებისგან კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართ-
ვას ითხოვს, კერძოდ, პრობლემურია გზის საფარის არსებული მდგომარეობა ბევრ დასახლებულ 
პუნქტში, ელექტროენერგიის გადამცემი ბოძების გაუმართაობა, სოფლების საექიმო ამბულატორიებში 
არსებული ვითარება, საბავშვო ბაღების ნაწილის ინფრასტრუქტურა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
შემადგენლობა და გრაფიკი, რეკრეაციულ ზონებში არსებული მდგომარეობა და ა.შ. 

სამოქალაქო საბჭოები „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ინიციატივით შექმნილი 
მოქალაქეთა არაფორმალური გაერთიანებებია, რომელთა მიზანია უშუალოდ ადგილობრივი 
მოსახლეობის ჩართულობითა და ჩვენი ორგანიზაციის შუამდგომლობით მოგვარდეს მუნიცი-
პალიტეტებში არსებული პრობლემები. 

ზუგდიდში ორგანიზაციის სამოქალაქო საბჭოების წევრებმა 2018 წელს 48 ინფრასტრუქტურული და 
კომუნალური პრობლემა/საჭიროება გამოავლინეს, რომელთაგან 24-ის სრულად და ნაწილობრივი 
მოგვარება მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული. „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო” სამოქალაქო საბჭოების საქმიანობის ანგარიშს საზოგადოებას 
უახლოეს მომავალში წარუდგენს. 

ამ დროისთვის აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ზუგდიდის და ფოთის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების 
პროექტებზე, სადაც მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად გათვალისწინებული იქნას ადგილობრივი 
მოსახლეობის პრობლემების  ეფექტიანი და დროული გადაწყვეტა. ჩვენი სამოქალაქო საბჭოების მიერ 
გამოვლენილი საჭიროებების დოკუმენტი, შესაძლოა, მნიშვნელოვანი წყარო იყოს ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტებისთვის ინფრასტრუქტურული თუ სხვა სახის პრობლემის იდენტიფიცირებისთვის.

ამ მიზნით წარმოგიდგენთ მოქალაქეების მიერ დასახელებული პრობლემების ჩამონათვალს ზუგდიდსა 
და ფოთში:

მნიშვნელოვანია, რომ ზუგდიდისა და ფოთის მუნიციპალიტეტებმა ჩვენი სამოქალაქო საბჭოების 
წევრების მიერ იდენტიფიცირებული პრობლემების შესწავლა დროულად დაიწყონ ბიუჯეტებში მათი 
ასახვის მიზნით. ორგანიზაციამ შესაბამისი წერილები ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს უკვე გაუგზავნა 
და ყურადღებით მიადევნებს თვალს პრობლემური საკითხების მოგვარების პროცესს. 

პუბლიკაცია მომზადდა ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური 
მხარდაჭერით


