inovaciebisa da samoqalaqo ganviTarebis centri `progresis saxli~

Ria m ma r Tveloba
2018 wlis maisSi, lanCxuTSi Catarda ~municipaluri servisebis miwodebis da mosaxleobis kmayofilebis xarisxis
kvlevis~ pirveli etapi. kvlevis geografia moicavda qalaq lanCxuTis teritoriaze arsebul 52 ZiriTad da 26
araZiriTad (Sesaxvevi, Cixi) quCas. TiToeuli quCa Sefasda kvalificiur damkvirvebelTa mier, aseve gamoikiTxa 300
adamiani.

sagazeTo CanarTi #1

როგორია თქვენი ქუჩის მდგომარეობა სისუფთავის
თვალსაზრისით (პროცენტები)
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gamokiTxulTa 56% Tvlis, rom qalaqSi quCebis sisufTavis
mdgomareoba saSualoa, 26% quCebis sisufTaves dadebiTad
afasebs, 18%-s ki miaCnia, rom quCebis mdgomareoba sisufTavis TvalsazrisiT cud mdgomareobaSia

quCis mdgomareoba sisufTavis TvalsazrisiT sxvadasxvanairad Sefasda ubnebis
mixedviT, kerZod gamokiTxulTa 26.7% Tvlis, rom sisufTavis mxriv cudi mdgomareobaa centrsa da oragvisRelis ubnebSi.

სავალი გ ზების მდგომარეობა

როგორია სავალი გზების მდგომარეობა თქვენს ქუჩაზე?
(პროცენტები)
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gamokiTxulTa 45% ukmayofiloa maT konkretul quCaze
savali gzis mdgomareobiT, saSualod afasebs 32%, mxolod 23% Tvlis, rom savali gzebis mdgomareoba kargia.
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savali gzebis mdgomareobas yvelaze uaryofiTad afaseben agarakis
55,7% da oragvisRelis 53,3% ubnebis mcxovreblebi.

დადის ნაგვის მანქანა თქვენს ქუჩაზე გრაფიკის
მიხედვით? (პროცენტები)
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nagvis manqanis moZraobiT yvelaze ukmayofilonia agarakis ubnis
macxovrebelni
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gamokiTxulTa 93% Tvlis, rom qalaqSi, konkretulad maT
ubanSi nagvis manqana grafikis mixedviT dadis.
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როგორ შეაფასებდით ქუჩაზე გარე განათებას? (პროცენტები)
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gamokiTxulTa 54%-83% Tvlis, rom gare ganaTeba maT ubnebSi mowesrigebulia, mxolod
gamokiTxulTa 1,1%-4,4% Tvlis, rom gare ganaTeba maT ubnebSi mouwesrigebelia.

quCebis ganaTebas dadebiTad afasebs gamokiTxulTa
71%, mxolod 27%,-s miaCnia, rom gare ganaTeba arasakmaisia maT quCaze.

gamokiTxulTa 46%-s mawanwala ZaRlebis problemas usvams xazs.
mawanwala ZaRlebis problemebze gansakuTrebiT amaxvileben yuradRebas centris (62%), agarakis (60%) da oragvisRelis (43%) ubnebSi
mcxovrebi gamokiTxulebi.

46%

gamokiTxulTa 43%-i umeTvalyuro, moxetiale saqonlis problemas
usvams xazs.
moxetiale pirutyvis problemebze gansakuTrebiT amaxvileben yuradRebas oragvis Reles (95%) da centris (65%) ubnebSi mcxovrebi
gamokiTxulebi.

43%

aSkarad gamokveTilia quCaze trotuarebis da avtosadgomebis mowesrigebis saWiroeba qalaqis yvela ubanSi.
gamokiTxulTa 85% Tvlis, rom quCaze trotuarebis da avto-sadgomebi mouwesrigebulia.

gamokiTxulTa umravlesoba 44% Tvlis, rom icis vis mimarTos quCis
problemebis mosagvareblad da quCis saWiroebis miwodeba Sesabamis
institutebTan regularulad xdeba.
ubnebis mixedviT gansxvavebuli Sedegi miviReT agarakis ubanSi, sadac gamokiTxulTa 53% ambobs, rom ar icis Tu vis mimarTos quCis
problemebis mosagvareblad.

პროექტი „ელექტრონული მექანიზმები ღია თვითმმართველობისათვის“ ხორციელდება „ინოვაციებისა და სამოქალაქო
განვითრების ცენტრი პროგრესის სახლი“-ს მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის
პროექტის ფარგლებში.
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