ozurgeTis axalgazrda mecnierTa klubi

Ria mmarTveloba
guriis axalgazrduli resurscentri
2017 wlis bolos Catarda “municipaluri servisebis miwodebis da mosaxleobis kmayofilebis xarisxis kvlevis“
meore etapi. kvlevis geografia moicavda qalaq ozurgeTis teritoriaze arsebul 115 quCas. TiToeuli quCa
Sefasda kvalificiur damkvirvebelTa mier, aseve gamoikiTxa 300 adamiani.
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გამოკითხულთა 43% თვლის, რომ ქალაქში სისუფთავის მდგომარეობა საშულოა,
35.5% ქუჩების სისუფთავეს დადებითად აფასებს. 21.5%-ს კი მიაჩნია, რომ
ქუჩების მდგომარეობა სისუფთავის თვალსაზრისით ცუდ მდგომარეობაშია.
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გამოკითხულთა 65%-ის აზრით მათ ქუჩებზე ნაგვის მანქანა გრაფიკის მიხედვით
დადის.
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სავალი გზების მდგომარეობას ყველაზე უარყოფითად აფასებენ ზვანი-ძველი
საავადმყოფოს (6 0%) და მოიდანახის (44%) უბნების მცხოვრებლები .
მკვეთრად გაიზარდა ანასეულის უბანში გზების მდგომარეობით
უკმაყოფილოთა რაოდენობა (11%-დან 34%-მდე).

გამოკითხვის II რაუნდის შედეგებით მკვეთრდა შემცირდა ქუჩების სისუფთაით
კმაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა ანასეულსა (38%-დან 0 პროცენტამდე) და
ექადიის (60%-დან 20%) უბნებში.
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გარე განათების საჭიროება ძირითადად 2 უბანში, ექადიის (25%), ზვანის (21%)
და სერისა (18%) უბნებში გამოიკვეთა.
გარე განათებას შეფასების ყველაზე დაბალი შედეგი დაფიქსირდა სერის (32%)
და ანასეულის (33%) უბნების გამოკითხულები.

გამოკითხულთა 48%-ს მაწანწალა ძაღლების პრობლემას უსვამს ხაზს.
მაწანწალა ძაღლების პრობლემებზე განსაკუთრებით ამახვილებენ
ყურადღებას ანასეულის (72.3%), სერის (73.5%) და ლაშეს (69.1%)
უბნებში მცხოვრები გამოკითხულები.
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გამოკითხულთა 24% თვლის, რომ მათ ქუჩებზე საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის საჭიროებაა.
ტრანსპორტის საჭიროება 3 უბანში გამოიკვეთა, კერძოდ: ანასეული
(91%), მოიდანახეს (62%) და ზვანის (47%) უბნებში.
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წყალმომარაგების ხანგრძლივობით უკმაყოფილია გამოკითხულთა
21%, ხოლო ნაწილობრივადაა კმაყოფილი გამოკითხულთა 24%.
წყალმომარაგების კუთხით პრობლემები გამოკვეთილად დაასახელეს
ანასეულის (55.3%), ექადიის (40%) და სერის (32%) უბნებში მცხოვრებმა
გამოკითხულებმა.
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გამოკითხვით აშკარად იკვეთება, რომ არასკმარისია ქუჩების
აღვნიშნელი ნიშნების რაოდენობა ქალაქში, 40.5% ამბობს, რომ მათ
ქუჩაზე ასეთი აღმნიშვნელები საერთოდ არაა.

საგზაო ნიშნების არასკმარისობას ხაზსუსვამს გამოკითხულთა 55%-ზე
მეტი.

გამოკითხულთა უმრავლესობა 47% თვლის, რომ ქუჩის საჭიროებების
მიწოდება შესაბამის ინსტიტუტებთან რეგულარულად ხდება.
გამოკითხულთა 53.5% თვლის, რომ იცის ვის მიმართოს ქუჩის
პრობლემების მოსაგვარებლად.

sagazeTo CanarTi momzadebulia proeqtis `TanamSromloba
qalaq ozurgeTSi TviTmmarTvelobis gamWvirvaleobis da
municipaluri servisebis gasaumjobeseblad~ farglebSi.
proeqts axorcielebs ozurgeTis axalgazrda mecnierT
klubi `guriis axalgazrdul resurscentrTan~
partniorobiT.
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gamoica evropis fondis dafinansebiT, SvedeTis
saerTaSoriso ganviTarebis da TanamSromlobis
saagentos grantis farglebSi.
sagazeTo CanarTi ar gamoxatavs evropis fondis da
SvedeTis saerTaSoriso ganviTarebis da
TanamSromlobis saagentos oficialur poziciebs.

