სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო პროექტთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ქ. თეთრიწყაროს მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები.

მოკლე ისტორია
2007 წლის 21 ივნისს, საქართველოს მთავრობამ და ევროპის საინვესტიციო ბანკმა ხელი მოაწერეს
ჩარჩო ხელშეკრულებას 40 მლნ ევროს ოდენობის კრედიტზე, რომლის საშუალებითაც ბანკი
წარმართავს თავის საქმიანობას საქართველოში. დახმარების ხელშეკრულების ამოცანაა საქართველოს 26 ქალაქში, წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების და შედეგად
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.
პროექტის განხორციელების ვადებია – 2010-2013წწ.1.
აღნიშნულ წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტის (WIMP) ფარგლებში
თეთრიწყაროში 2011 წლის სექტემბრიდან მიმდინარეობს სასმელი წყლის

ქ.
სისტემის

სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის ღირებულებაა 2 052 225,98 ლარი.
პროექტს ახორციელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი და საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია, სამუშაოებს ასრულებს ერთობლივი საწარმო შპს „მშენებელი 80“ და
შპს „ბელდინვესტი“. პროექტის დასრულების ვადაა 2012 წლის 2 მარტი (მგფ-ის ინფორმაციით).
აღნიშნული

პროეტი

ქ.თეთრიწაროს

მოსახლეობისთვის

სასიცოცხლო

მნიშვნელობისაა.

შესაბამისად, ქალაქის მოსახლეობის პროექტის გახორციელებაში ჩართულობის დასადგენად
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაციამ ჩაატარა კვლევა და
გამოკითხა ადგილობრივი მოსახლეობა. კვლევა მოიცავს როგორც მოსახლეობის ჩართულობას
პროექტის ეტაპობრივ გახორციელებაში (დაგეგმვა, რეაბილტაცია), ასევე დაგეგმილი
საქმიანობების ადექვატურობისა და შესაბამისობის დადგენას იმ საჭიროებებთან, რაც დღეს
ქალაქის მოსახლეობას გააჩნია სასმელ წყალთან დაკავშირებით.

გამოკითხვა ჩატარდა პროექტის „ადვოკატირება წყალზე ხელმისაწვდომობისთვის ქ.
თეთრიწყაროში“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება „აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის
ინსტიტუტის“ (EWMI) ფინანსური მხარდაჭერით „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის,
ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ პროგრამის (G-PAC-ი)
ფარგლებში.
ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული საქმიანობა
ქ. თეთრიწყაროში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო პროექტის დაწყებასთან ერთად
გავრცელდა მასთან დაკავშირებული რამოდენიმე ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, კერძოდ:
ნაციონალური სატელევიზიო არხებით გადაიცა მუნიციპალური განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის მინისტრისა და ქვემო ქართლის გუბერნატორის მიერ სარეაბილიტაციო
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სამუშაოების დაწყების გახსნის თაობაზე სიუჟეტი, რომელიც მაყურებელს აუწყებდა, რომ ქ.
თეთრიწყაროში იწყება სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის დროსაც
„მთლიანად იცვლება ქ. თეთრიწყაროს შიდა ქსელი და გვაქვს იმისი გარანტია, რომ უკვე მარტში
თეთრიწყაროელებს ყოველდღიური წყალმომარაგება გვექნება“.2
ამავე დროს, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ვებ-გვერდი ავრცელებდა
სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსხვავებულ ჩამონათვალს, რომელშიც წყლის სისტემის
რეაბილიტაციასთან ერთად ნახსენები იყო სათაო ნაგებობების რეაბილიტაციაც.
იმის გასარკვევად, თუ რეალურად რა სამუშაოების ჩატარება იგეგმებოდა სარეაბილიტაციო
პროექტის ფარგლებში (დეტალურად), რა კრიტერიუმების გამოყენებითა და რომელი უწყების
მიერ ჩამოყალიბდა სარეაბილიტაცო სამუშაოთა ჩამონათვალი, ასევე - როგორ განაწილდა
პასუხესმგებლობა უწყებებს შორის, 2011 წლის სექტემბერში ასოციაციამ საპროექტო
დოკუმენტაციის მოთხოვნით რამდენიმე სახელმწიფო უწყებას მიმართა3. კერძოდ: თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის გამგეობას, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს და
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასრუქტურის სამინისტროს. სამწუხაროდ, იმ
მოტივით, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხორციელდება ევროპის საინვესტიციო ბანკის
დაფინანსებით მასთან გაფორმებული საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე, მგფ-მა და
რგი-ს სამინისტრომ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმებულ ხელშეკრულების
ასლის გადმოცემაზე უარი განაცხადეს.
ამ უწყებებმა მოგვაწოდეს მხოლოდ შემდეგი სახის ინფორმაცია:
•

სარეაბილიტაციო ქუჩების ჩამონათვალი და ძირითადი მაგისტრალის სარეაბილიტაციო
ორი მონაკვეთის დასახელება;

•

მშენებელი კომპანიების დასახელება;

•

პროექტის ღირებულება;

•

პროექტის დასრულების თარიღი (2012 წლის 2 მარტი).

პროექტის თაობაზე ინფორმაციის დეფიციტის შესახებ ჩვენს განცხადებაზე საპასუხოდ
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულმა ქ. თეთრიწყაროს ტერიტორიულ
ორგანოში ჩვენს მიერ მოწყობილ შეხვედრაზე 27.12.11-ში განაცხადა, რომ 2011 წლის ივნისში მან
ჩაატარა მოსახლეობასთან შეხვედრა და ამ სახით გაავრცელა ინფორმაცია სარეაბილიტაციო
პროექტის დაწყების თაობაზე. მან გადმოგვცა ამ ღონისძიების მონაწილეთა სიაც. ჩვენ ამ სიიდან
გამოვკითხეთ რამოდენიმე მოქალაქე. არც ერთი მათგანი არ ფლობს ინფორმაციას ქ.
თეთრიწყაროში მიმდინარე სასმელი წყლის რეაბილიტაციის პროექტის თაობაზე. კერძოდ, მათი
გადმოცემით შეხვედრაზე ითქვა, რომ:
2

3

http://www.youtube.com/watch?v=Je9FEXS80cw&feature=player_embedded#!

http://acsdg.ge/?filename=ge_15_09_2011_15_45_22.new&pathm=webmill/data/news//&lng=ge_&more=1&c=&page
=home

•

დამონტაჟდება მრიცხველები.

•

მოხდება მთლიანი ქსელის რეაბილიტაცია,

•

იქნება 24 საათიანი წყალმომარაგება.

•

კონკრეტულად არაფერი.

•

ყველაფერი კარგად იქნება.

ამის გარდა, 27.12.11-ში ჩვენს მიერ მოწყობილ შეხვედრაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის მოადგილის განცხადებით - „საკრებულო არ მიიღებს სარეაბილიტაციო
სამუშაოებს იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობა არ იქნება კმაყოფილი“. სამწუხაროდ, საკრებულოს
თავმჯდომარის მოადგილეს არ დაუზუსტებია თუ როგორ უნდა გაიზომოს მოსახლეობის
კმაყოფილების დონე, რა კრიტერიუმებით და/ან ინდიკატორებით. მით უფრო, რომ სამუშაოების
დაწყებამდე არ ყოფილა შესწავლილი მოსახლეობის საჭიროებები სასმელ წყალთან
დაკავშირებით. ამასთან ერთად სარეაბილიტაციო პროექტის დაგეგმვაში მოსახლეობის
თანამონაწილეობა არ დასტურდება არც ერთი დოკუმენტით.

კვლევის აღწერა
გამოკითხვის ჩატარების პერიოდი: 2012 წლის იანვარი
რეპონდენტთა რაოდენობა: 86 ადგილობრივი მოქალაქე
გამოკითხვა ჩატარდა 35 ქუჩაზე
დანართი 1: მოქალაქეთა გამოკითხვის
ვიზუალიზაციის საშუალებას გვაძლევს.

შედეგები

დიაგრამების

მეშვეობით,

რაც

მისი

დანართი 2: ცხრილი - სასმელი წყლის მიწოდების არსებული გრაფიკის შედარება რეალურთან.
დანართი 3: გწკ-ის თეთრიწყაროს რესურსცენტრის მიერ მოწოდებული თეთრიწყაროს სასმელი
წყლით მომარაგების გრაფიკი

კვლევის შედეგები
1. ქ. თეთრიწყაროს სასმელი წყლის გწკ-ის მიერ მოწოდებული გრაფიკი გამოკითხულთა
87%-ს აზრით არ ემთხვევა რეალურს და ის არის გაცილებით ხანმოკლე, ვიდრე ეს
მითითებულია გრაფიკში.
2. სარეაბილიტაციო

პროექტით

დაგეგმილი

საქმიანობების

შესახებ

ცნობილია

გამოკითხულთა 16.28%-სთვის, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ პროექტის შესახებ

ინფორმაცია დღესაც არაა ხელმისაწვდომი. (წინამდებარე ანალიზი გაკეთდა
25.02.12, სარეაბილიტაციო პროექტის დასრულება იგეგმება 02.03.12)
3. გამოკითხულთა 30% თავის მონაწილეობას სარეაბილიტაციო პროექტის თაობაზე

გადაწყვეტილების მიღებისას თვლის აუცილებლად, 35% სასურველად. თავისი

მონაწილოება უშედეგოდ მიაჩნია მხოლო 12%-ს. და კითხვაზე პასუხის გაცემა
უჭირს 20%-ს. - შესაბამისად, მოქალაქეების დიდი ნაწილი მზადაა მონაწილეობა
მიიღოს გადაწყვეტილების მიღებისას.
4. მოქალაქეები პრიორიტეტულობის ნიშნით ქალაქის ქსელის შეცვლის შემდეგ

მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ სათაო ნაგებობის რეაბილიტაციას (რაც სარეაბილტაციო
სამუშაოებით არ იგეგმება).
5. რამოდენიმე ქუჩა, რომელზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმაც გამოკითხვაში მონაწილეობა
მიიღეს, გწკ-ის მიერ მოწოდებულ გრაფიკში არაა შეყვანილი: ყაზბეგის, ლომონოსოვის,
დიდგორის ქუჩები, ჭავჭავაძის ჩიხი. თბილისის ქუჩა, რომელიც ასევე არაა მოხსენიებული
გრაფიკში, შესულია სარეაბილიტაციო ქუჩების ჩამონათვალში.
დამატებითი შედეგები (რაც პირდაპირ არაა კავშირში წყლის მიწოდებასთან)
1. მოქალაქეთა დიდი ნაწილი (53%) თავს იკავებს საკუთარი ვინაობის დასახელებისგან,
თუნდაც ისეთ სასიცოცხლო თემაზე გამოკითხვისას, როგორიცაა სასმელი წყალი.
2. ვინაიდან ხდება ქალაქის ქუჩების სახელწოდებების აღრევა, დასაზუსტებლად მივმართეთ
ქ.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულს ქ. თეთრიწყაროს
ტერიტორიული ორგანოში თხოვნით, მოეწოდებინა ჩვენთვის ქ.თეთრიწყაროს ქუჩების
ჩამონათვალი, თუმცა დღემდე ამ უწყებიდან პასუხი არ მიგვიღია (ადმინისტრაციული
ვადები დიდი ხანია დასრულდა).
3. ჩვენს მიერ პროექტის თაობაზე ინფორმაციის მოთხოვნაზე საპასუხოდ მუნიციპალიტეტის
გამგეობამ მგფ-თან გადაგვამისამართა. გაუგებარია, რატომ არ მოგვცა გამგეობამ
ინფორმაცია სარეაბილიტაციო პროექტის თაობაზე მაშინ, როდესაც მას ამ თემაზე
საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან თურმე უკვე ჩატარებული ჰქონდა (ჩვენ
მივმართეთ მას 2011 წლის სექტემბერში, რწმუნებულის განცხადებით კი მოსახლეობასთან
საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა 2011 წლის ივნისში).

