Я планую зробити наше рідне місто Білу Церкву успішним, зручним,
безпечним для проживання громади та привабливим для гостей.
Я твердо переконаний: це можливо лише за умови принципових змін в
управлінні. Влада в місті має стати прозорою та зрозумілою для громади і
підконтрольна суспільству.
Я впевнений: влада будь-якого рівня - це управлінці, яких залучила громада
для служіння інтересам міста.
Я знаю, що зможу всього досягти лише із командою своїх однодумців.

1. БЮДЖЕТ МІСТА - прозорий. Тендери – справедливі та відкриті. Аудит
діяльності всіх комунальних підприємств та дієві механізми їх ефективного
управління. Інформацію про використання бюджетних коштів відкритою для
всіх.
2. ЗЕМЛЯ. Відкрите вирішення земельних питань. Надання в оренду
земельних ділянок з інженерними мережами для розвитку місцевого малого
та середнього бізнесу тільки через прозорі конкурси і на пільгових умовах.
3. БЛАГОУСТРІЙ. План базового розвитку міста, який створить умови для
запровадження перспективного плану; цілодобова «гаряча лінія міста»;
прибирання, миття та озеленення вулиць на рівні Європи; розширення мереж
освітлення; громадські вбиральні. Білу Церкву зроблю зручною для людей з
особливими потребами (пандуси та підйомники в офіційних установах та
багатоквартирних будинках). Безпритульним тваринам - новостворений
притулок.

4. ТРАНСПОРТ. Прозорі правила для всіх перевізників; оновлений склад
громадського транспорту.
5. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І ТАРИФИ. Створення єдиного розрахункового
комунального центру; реконструкція теплотраси від ТЕЦ до масиву
Леваневського. Лічильники тепла на кожному багатоквартирному будинку та в
комунальному закладі. Планове утеплення комунальних споруд. Новітні
технології в освітленні міста.
6. ЕКОЛОГІЯ. Моніторингові центри контролю якості води та повітря за
євростандартами; розчистимо р. Протоку.
7. ОСВІТА ТА МОЛОДЬ. Звільнити батьків від поборів на утримання
матеріально-технічної бази шкіл; створити молодіжний уряд міста.
8. БЕЗПЕКА МЕШКАНЦІВ. Впровадити системи відеоспостереження на
центральних вулицях та у велелюдних громадських місцях.
9. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ. Відкрити безкоштовну службу невідкладної
юридичної допомоги для громадян та бізнесу; працевлаштування людей з
особливими потребами.
10. ФІЗКУЛЬТУРА І ЗДОРОВ’Я. Розбудова мережі велосипедних доріжок,
спортивні майданчики в кожному мікрорайоні.

1. МЕЖІ МІСТА. На основі перспективного плану затвердити межі Білої
Церкви та Генеральний план її забудови і реконструкції. Статут міської
територіальної самоврядної громади Білої Церкви стане реальною правовою
базою функціонування міста.
2. ДОРОГИ. Реконструкція основних транспортних сполучень та мостів.
Пішохідний міст у районі нинішнього Дерев’яного мосту. Розпочну будівництво
об’їзної дороги в напрямку Вінниця-Київ та Кар’єр-Одеська траса.
3. ІНВЕСТИЦІЇ. Розбудова сучасних промзон із врахуванням потреб
місцевого бізнесу.
4. ОСВІТА ТА СОЦЗАХИСТ. Запровадити систему безкоштовної
професійно-технічної підготовки фахівців з гарантованим працевлаштуванням.
Дитячий садок на масиві Піщаний. Будинок для людей похилого віку. Створю
(спільно із громадськими організаціями) соціальну службу допомоги літнім
людям, ветеранам війни та праці, учасникам АТО, особам з особливими
потребами. Створю центр реабілітації та адаптації для людей з обмеженими
можливостям (зокрема дітей). Додаткове фінансування закладам охорони
здоров’я.
5. ЗДОРОВ’Я. Поверну поліклініку на масиві Леваневського. Оновлю
діагностичне обладнання в медзакладах міста.
6. ТАРИФИ. Впроваджу систему енергозбереження для житлових
багатоквартирних будинків та комунальних закладів. Розбудую мережу ОСББ.

7. КУЛЬТУРА І СПОРТ. Пропуляризація міста як центру бальнеологічного
оздоровлення,
місця
проведення
спортивних
змагань
для
дітей,
етнофестивалів та виставок. Підтримка ДЮСШ.

