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პერიოდი 

შეხვედრების 

საერთო 

რაოდენობა 

შეხვედრების 

ადგილი 

ქალაქი (უბანი, 

ქუჩა), დაბა (უბანი, 

ქუჩა), სოფელი 

ძირითადი იდენტიფიცირებული პრობლემები 

რა რეაგირება მოახდინა 

დეპუტატმა 

იდენტიფიცირებულ 

პრობლემებზე 

 

რა შედეგი მოჰყვა 

დეპუტატის რეაგირებას, 

მოგვარდა თუ არა 

პრობლემა 

 
  

პასუხები წარმოდგენილია დეპუტატის 

მიერ მოწოდებული სახით 
 

 

IIIკვარტალი 

2021 

- 

ქ. ქუთაისის აკ. 

წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-ტი 

 ქ. ქუთაისის გენერალური 

გეგმის კონცეფციის მესამე 

ეტაპის საჯარო განხილვა. 

 

 

 

 

ქ. ქუთაისის 

საკრებულო 

  საპილოტე რეგიონების 

ინტეგრირებული 

განვითარების პროგრამის 

ფარგლებში, 12-ვე 

მუნიციპალიტეტს 

წარმოდგენილი ჰქონდა 

საგრანტო კონკურსზე 

გასატანი იდეები და 

წინადადებები, აქედან 32 

შეირჩა და მოწონების 

შემთვევაში პროექტები 

ევროკავშირის ფინანსური 

მხარდაჭერით 

განხორციელდება. 

2021 წელს საპილოტე 

რეგიონების 

ინტეგრირებული 

განვითარების პროგრამის 

პრიორიტეტებია: 

ურბანული განახლება - 

ინტეგრირებული 

აქტივობები ურბანულ 
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ტერიტორიებზე, 

უნიკალური პოტენციალის 

გამოყენებით ტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობა 

და ინტეგრირებული 

ადგილობრივი 

განვითარება. 

საპილოტე რეგიონების 

ინტეგრირებული 

განვითარების პროგრამის 

ფარგლებში, 2020 წელს 

იმერეთში 5 პროექტი 

დაფინანსდა და სამ 

მილიონამდე ლარის 

სამუშაოები 

განხორციელდა. 

 

 

ქალაქი ქუთაისი 

ბიუროს ოფისი 

▪ მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

▪ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 

შუამდგომლობა გაიგზავნა 

მუნიციპალიტეტში.  

საკითხი მოქალაქეების 

სასიკეთოდ გადაწყდა, 

გაეწიათ შესაბამისი 

დახმარება. 



3 

 

 

 

ქ. ქუთაისი 

საქართველოს 

ფეხბურთის 

ფედერაციის 

იმერეთის რეგიონის 

საფეხბურთო 

აკადემია. 

მოედნის მოწყობა  ადგილზე ორი 

ხელოვნური და ორი 

ბუნებრივსაფარიანი 

მოედანი მოეწყობა. 

 

 

ქ. ქუთაისის 

აკ.წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-ტი, 

სამედიცინო 

ფაკულტეტის 

სტუდენტებ-თან 

შევხვდრა. 

 

გულის საერთაშორისო დღესთან 

დაკავშირებით. 

  

 

 

ზ. ცხაკაიას სახ. 

დასავლეთ 

საქართველოს 

ინტერვენცი-ული 

მედიცინის ცენტრი 

„კოვიდ-19“-ის მართვაში ჩართული კლინიკების 

მენეჯმენტსა და ოჯახის ექიმებთან შეხვედრა. 
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ქ. ქუთაისი 

იმერეთის მხარის 

რწმუნებულის 

ადმინისტრა-ციული 

შენობა. 

ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძესთან 

და იმერეთის გუბერნატორ ზვიად 

შალამბერიძესთან ერთად „კოვიდ-19“-ის 

მართვაში ჩართული კლინიკების მენეჯმენტსა 

და ოჯახის ექიმებთან შეხვედრა. 

შეხვედრაზე პაციენტების 

კლინიკური მართვის 

საკითხზე პასუხისმგებელ 

პირებთან ერთად 

განიხილეს მოქმედი 

პროტოკოლი. 

 

 

 

ქ. ქუთაისი, 

ბაგრატის ტაძრის 

მიმდებარედ 

მოსახლეობას-თან 

შეხვედრა. 

▪ ქუჩების ჩიხების რეაბილიტაცი; 

▪ სკვერების მოწყობა. 

შუამდგომლობა  ქ. 

ქუთაისის მერიასთან. 

გარკეული პრობლემები 

მოგვარდა, ნაწილი 

მოგვარების პროცესშია. 

 

 

ქ.ქუთაისი საფიჩხია, 

მოსახლეობასთან 

შეხვედრა.  

 

სხვდასხვა ინფრასტრუქტურული, სოციალური 

პრობლემები. 

შუამდგომლობა  

ქ. ქუთაისის მერიასთან. 

გარკეული პრობლემები 

მოგვარდა, ნაწილი 

მოგვარების პროცესშია. 

 

 

შეხვედრა 

მოსახლეობასთან 

გამარჯვების 

ადმინსტრაციულ 

ერთეულში. 

სხვდასხვა ინფრასტრუქტურული, სოციალური 

პრობლემები. 

შუამდგომლობა  

ქ. ქუთაისის მერიასთან. 

გარკეული პრობლემები 

მოგვარდა, ნაწილი 

მოგვარების პროცესშია. 
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საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქ-

ტურის მინისტრის 

მოადგილე, მზია 

გიორგობიან-თან და 

ადგილობრივი 

აღმასრულებე-ლი 

ხელისუფლე-ბის 

წარმომადგენ-

ლებთან ერთად, 

გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომ-ლობის 

საზოგადოება GIZ-

ის წარმომადგენ-

ლებთან შევხვდრა. 

პროექტის განხილვა, რომელიც გულისხმობს 

პირველ ეტაპზე ქალაქის უბნების პოტენციალის 

შესწავლას, შემდგომ კი ამ პოტენციალის 

სათანადო ხელშეწყობასა და განვითარებას. 

პროექტში აქტიურად 

იქნება ჩართული როგორც 

ხელისუფლება, ისე 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა და ბიზნეს 

სექტორი. 

GIZ-თან 

თანამშრომლობით 

ქუთაისში უკვე რამდენიმე 

საპილოტე პროგრამა 

ხორციელდება. 

 

 

შეხვედრა 

მოსახლეობასთან ქ. 

ქუთაისი 

ცენტრალური ბაღი 

▪ ქუჩების ჩიხების რეაბილიტაცია; 

▪ სკვერების მოწყობა. 

 

პროექტში აქტიურად 

იქნება ჩართული როგორც 

ხელისუფლება, ისე 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა.  

გარკეული პრობლემები 

მოგვარდა, ნაწილი 

მოგვარები პროცესშია. 
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ქ.ქუთაისი 

აკ.წერეთლის 

სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტე-ტი. 

რიგით მე-4 

სამეცნიერო 

კონფერენცია. 

ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-

დემოგრაფიული პროცესები, ასევე მასობრივი 

კომუნიკაციები და ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საკითხები. 

შუამდგომლობები  

 

 

ქ. წყალტუბო დევნილი მოსახლეობის განსახლება. ხელისუფლებასთან 

თანამშრომლობა. 

დევნილ ოჯახებს ბინები 

გადაეცათ. 
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ქუთაისის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტე-ტის 

ტერიტო-რიაზე 

მოქალა-ქეებთან 

შეხვედრა. 

 

მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე საუბარი. 

 

 გარკეული პრობლემები 

მოგვარდა, ნაწილი 

მოგვარების პროცესშია. 

 


