1. Очистка річки від мулу та водоростей (дасть можливість очистити річку та отримати доступ
до труб, які замулені)
2. Повна заміна водогону (дасть змогу транспортувати відфільтровану воду до кінцевого
споживача якості пригодній для споживання)
3. Ремонт фільтрувальної станції (даст можливість збільшити потужність роботи станції з 20% до
80%)
4. Введення системи контролю над викидами в річку (заборона промислових та побутових
викидів в річку)
5. Введення системи контролю над міськими скважинами (дасть можливість поступово
переводити населення до отримання якісної води зі скважин)

1. Створення сприятливих умов для відкриття малого та середнього бізнесу
(сприятиме створенню нових робочих місць)
2. Спрощення системи дозвільних процедур для представників бізнесу (сприятиме
зростанню кількості нових бізнесів)
3. Введення програм стажування та перекваліфікації (стажування для молодих
спеціалістів з метою отримання необхідного досвіду та перекваліфікація для тих, хто
бажає змінити професію на іншу спеціальність)
4. Реалізація нових інфраструктурних проектів (сприятиме працевлаштуванню великої
кількості робочих, залученню місцевих підрядників, залученню інвестицій та розвитку
промисловості міста)

5. Створення конкурентоздатної туристичної індустрії (відкриє можливість для
зовнішніх та внутрішніх інвестицій в місто, створенню нових робочих місць, відкриттю
супутніх підприємств по забезпеченню діяльності туристичної сфери)

1. Повна реконструкція центральних магістралей (дасть можливість отримати дороги
з гарантією від 20 років та швидкого пересування через місто Бердичів)
2. Заміна квартальних доріг (дасть можливість швидко та компактно пересуватись в
середині міста)
3. Будівництво нового переїзду через залізницю на Житомирській (вирішення
проблеми заторів та частих реконструкцій)

1. Проведення аудиту та оновлення транспортного складу (дасть можливість
населенню міста пересуватись в якісних транспортних засобах)
2. Відкриття нових маршрутів (дасть можливість швидко добратись в будь-яку точку
міста)
3. Створення системи якісного сервісу (населення має отримувати якісний сервіс за
ту ціну, яку платить перевізнику)
4. Встановлення системи навігації та графіків руху на зупинках (забезпечить
комфортне та зрозуміле пересування містом)
5. Сприяння розвитку електротранспорту (зробить місто енергоефективним та
зменшить забруднення навколишнього середовища)

1. Проведення прозорого тендеру на вивіз сміття (дасть змогу вибрати найбільше
ефективних підрядників)
2. Збільшення кількості урн по місту (вирішить проблему хаотичного викиду сміття)
3. Введення системи сортування сміття скло-пластик-бумага (дасть можливість
швидко надавати сміття скло-пластик-бумага на сміттєсортувальну лінію)
4. Закриття старих сміттєзвалищ з проведенням утилізаційних заходів (вирішення
проблеми екологічної загрози для життя)

5. Інформаційна кампанія роздільної здачі сміття (інформування населення про
необхідність сортування сміття)
6. Будівництво сміттєсортувальної лінії (можливість швидко упаковувати сміття та
відправляти його на подальшу промислову переробку)

1. Підвищення зарплатного фонду медичних працівників (дасть змогу вирішити
проблему корупції)
2. Проведення аудиту ефективності діяльності медичних установ (призведе до зміни
акцентів у системі фінансування медустанов)
3. Ремонт медичних установ та забезпечення якісним обладнанням (дасть можливість
отримувати якісні медичні послуги)
4. Підвищення сервісу надання послуг (вирішення проблеми черг та відношення до
відвідувачів медустанов)
5. Введення та популяризація страхової медицини (початок реалізації нових підходів у
наданні та отриманні медичних послуг)

