Кадрове перезавантаження. Керувати повинні ефективні та сучасні люди, які
люблять своє місто, прагнуть змінювати його на краще, жити у ВолодимиріВолинському та ростити в ньому своїх дітей.
Відкрита влада. Управління містом та його ресурсами має відбуватись
прозоро і громада повинна мати можливість реального контролю та впливу на
владу.
Стратегія розвитку міста. Потрібний ефективний та довгостроковий план, який
забезпечить стабільний розвиток та комфортне життя громаді.

Пріоритетом господарської діяльності міської ради має бути створення механізму
залучення та гарантування інвестицій. Необхідно створити «Інвестиційний паспорт», що
включатиме каталог проектів, бізнес-пропозицій та інвестиційних можливостей для
презентації міста та залучення інвестицій. Місцева влада повинна бути гарантом для
іноземців. Для діючих підприємств потрібно сприяти якнайширше і досягати
збільшення робочих місць. Зарплату чиновників місської ради «прив’язати» до кількості
створених робочих місць.
Створити електронну систему для моніторингу та висвітлення закупівель усіх товарів
та робіт за кошти місцевого бюджету та комунальних установ.
Потрібно провести аудит усіх комунальних підприємств, а також облік і оцінку майна
установ та організацій.
Розробити програму коротко і довгострокових планів розвитку історичного центру
міста. Створення культурних, спортивних, рекреаційних проектів для приваблення
туристів.

Розробити комплексну програму енергетичної безпеки міста та стимулювати розвиток
альтернативних джерел енергії на основі виробничої та ресурсної бази Волинської області.
Створити комунальну службу 911 для реагування, виявлення та усунення будь-якої житловокомунальної проблеми. При цьому вся міська інфраструктура повинна обслуговуватись, як
цілісна система з рівним пріоритетом незалежно від форм власності.
Створити за кошти місцевого бюджету мережу безоплатних юридичних консультацій, для
надання правової допомоги мешканцям міста
Максимально встановити відеомоніторинг міста, і разом з МВС та громадськими
організаціями впливати на зменшення злочинності та наповнення місцевого бюджету.
Створити цілісну систему військово-патріотичного виховання дітей і молоді та впровадити її в
загальноосвітніх закладах міста, а також на базі 14-ї ОМБР. Вихованням патріотів можуть
займатись лише патріоти своєї держави.
Прийняти, спільно з батьками, індивідуальні програми оздоровлення дітей для кожного
навчального закладу.
Підняти загальний рівень доходів працівників дошкільних закладів, які безпосередньо
займаються вихованням дітей.

Створити відкриті для громади електронні реєстри землі, нерухомості, виробничих
потужностей та інших активів і ресурсів міста для їх ефективного контролю та
використання.
Здійснювати оформлення всієї документації, необхідної для ведення господарської
діяльності виключно за принципом «Єдиного вікна» і в терміни, що не перевищують
п’ять робочих днів.
Розробити механізми публічного контролю за проведенням аукціонів, тендерів і
закупівель товарів та послуг за гроші місцевих бюджетів.
При кадровій оптимізації структур виконавчої влади
доцільності та цілісності управління міськи господарством.

керуватись

принципом

Керівники організацій, які здійснюють надання послуг по утриманню житлових будинків
зобов’язані публічно звітуватись громаді не рідше одного разу на рік.
Призначення керівників управлінь і комунальних підприємств повинні проводитись на
основі відкритих конкурсів з врахуванням сучасних методик, наявності позитивного
висновку антикорупційної експертизи.

Методика розрахунку комунальних тарифів обговорюється та приймається
громадою тільки після юридичної та фахової експертиз, що проведені незалежними
експертними організаціями. Це саме стосується і предачі в оренду чи концесію будьяких комунальних об’єктів і підприємств.

Стимулювати створення високоефективного і сучасного ринку послуг житловокомунального господарства за активною участю підприємств усіх форм власності.
Продаж газу, тепла, електроенергії та води має здійснюється тільки при наявності
лічильників. Постачальник ресурсів зобов’язаний забезпечити споживачів лічильниками
за власний кошт.
Створити комплексний план розвитку культурного міського середовища та
організувати на базі міської ради координаційний центр, метою якого є
стимулювання та надання реальної підтримки людям та організаціям, що займаються
розвитком культурної інфраструктури.
Основою побудови комунікації між владою та громадою мають стати сучасні
електронні сервіси, з можливістю простого та зручного доступу до них усіх верств
населення. Створити ефективний механізм надання соціальних пільг та послуг.
Розробити та впровадити комплексну програму модернізації місць громадського
користування для людей з особливими потребами.
Провести моніторинг усіх дворових територій на предмет логіки розміщення та
планування дитячих майданчиків, стоянок і підземних комунікацій для подальшої їх
побудови або переобладнання.
Модернізація існуючої системи пасажирських перевезень в місті та приміській зоні, з
пріоритетом на зручність та безпеку громадян.
Організувати цивілізовані можливості для паркування автомобілів у центрі міста. А
також провести інспекцію правильності організації дорожнього руху, розмітки,
дорожніх знаків, інших інженерно-дорожніх споруд в усьому місті.
Створити на основі існуючих в місті зелених зон сучасні рекреаційні комплекси зі
спортивною, розважальною та освітньою інфраструктурою, в кількості, що відповідає
сучасним вимогам функціонування міста.
Забезпечити перехід на повне сортування побутових відходів
Створити систему бонусів та доплат для вчителів загальноосвітніх шкіл та спортивних
тренерів.
Організувати постійний міський центр, який боротиметься за гранти Євросоюзу і
інших закордонних інституцій для фінансування лікарень, муніципальних служб,
притулку для тварин, пам’яток архітектури.

