
Програма фінансування спільноти призначена 
для членів спільнот, які живуть, працюють або 
навчаються в районах долини та плато міста 
Оберн. Під час розподілу коштів перевага 
надається реалізації проектів у тих спільнотах, 
де просуваються ініціативи з підтримки 
здоров’я, забезпечення доступу населення 
до послуг, інклюзивності та взаємопідтримки. 
Мета — налагодити зв’язки та співпрацю між 
членами спільноти, різними районами та містом 
Оберн. Авторами ідей для проектів виступають 
учасники спільноти. Після цього міська 
адміністрація розглядає ці пропозиції та обирає 
ті, які відповідають меті та сфері провадження 
програми, Врешті, перелік відібраних пропозицій 
передається на голосування членам спільноти 
протягом травня. Проект (або проекти, залежно 
від обсягу бюджету), який/які наберуть більшу 
кількість голосів, будуть реалізовані за сприяння 
міської адміністрації разом із волонтерами. 
Після завершення проекту представники міської 
влади знову зв’яжуться з членами спільноти, щоб 
переконатися, що проект задовольняє потреби 
цільової аудиторії. Міська адміністрація планує 
завершити проект протягом 2022 року.
Спільнота — це кожна особа, яка живе, працює 
або навчається в місті Оберн.

ПРОГРАМА 
ФІНАНСУВАННЯ 

СПІЛЬНОТИ МІСТА 
ОБЕРН

Administration .......................253-931-3041
Airport ....................................253-333-6821
Cemetery (Mountain View) ...253-931-3028
City Attorney ..........................253-931-3030
City Clerk ................................253-931-3039
City Hall ..................................253-931-3000
Comm. Development .............253-931-3090
Comm. Services ......................253-288-3168
Economic Development. ........253-804-3101
Emergency Management ......253-876-1925
Finance ...................................253-931-3033
Golf Course .............................253-833-2350
Human Resources ..................253-931-3040
Job Line ..................................253-931-3077
Maintenance & Operations. ...253-931-3048
Museum .................................253-288-7433
Parks, Arts & Recreation ........253-931-3043
Permit Center .........................253-931-3020
Police Administration ............253-931-3080
Public Works (Engineering) ...253-931-3010
Senior Center ..........................253-931-3016

For Emergencies Dial 911
Non-emergencies 253-288-2121

Контактна інформація міста Оберн

Для отримання додаткової інформації про 
програми розвитку та добробуту районів, 
доступні в місті Оберн, зв’яжіться з нашим 

координатором програм розвитку і добробуту 
районів — Крісом Ловінгсом (Chris Lovings)

clovings@auburnwa.gov 
253-876-1988 або  253-294-3050

Доступні послуги усного перекладу

Для доступу до онлайн ресурсів відвідайте 
сайт speakupauburn.org!

Зона зеленого відтінку — це територія, що відповідає вимогам із 
фінансування спільноти
Зона фіолетового відтінку — це території пріоритетного 
напрямку діяльності (№1 та №2) COMM FUND PROG_UKRANIAN



ПРОГРАМА ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНОТИ МІСТА ОБЕРН
Бюджет
На реалізацію проектів, за які проголосували члени 
спільнот, виділено 25 тис. доларів США. Залежно 
від проектів, відібраних членами спільнот, 
фінансування може бути надане кільком проектам, 
загальна сума бюджету яких становить до 25 
тис. доларів США, або одному великому проекту, 
вартість якого не перевищує 25 тис. доларів США.

Приклади проектів
• Проекти з розвитку мистецтва, особливо ті, що 

спрямовані на підкреслення особливостей та 
унікальності певного району.

• Громадські парки та зелені зони.
• Проекти готовності міської інфраструктури до 

надзвичайних ситуацій (тривожні валізи, курси 
спецпідготовки тощо).

• Проект Rainworks: надписи/малюнки із 
позитивним контекстом, виконані прозорою 
фарбою, які можна побачити лише під впливом 
рідини/дощу.

• Оновлення ігрових майданчиків, створення 
парків/зелених зон у мікрорайонах.

Проекти, які не будуть розглянуті
• Проекти, що стосуються модифікації 

інфраструктури міста — тротуари, пандуси для 
осіб із особливими потребами, штучні дорожні 
нерівності (“лежачі поліцейські”), ремонт доріг 
тощо.  

• Проекти, які направлені на отримання особистої 
користі або не сприяють розвитку та добробуту 
спільноти.

• Проекти із залученням приватної власності без 
отримання дозволу власника(ів) або власників 
прилеглих територій.

Завдання адміністрації міста Оберн
Завдання міської влади полягає в тому, щоб 
визначити потенційно перспективні проекти, 
почути думку членів спільнот щодо цих проектів, 
визначити обсяг робіт, знайти підрядників у разі 
потреби, стежити за ходом реалізації проектів у 
якості контролюючого органу та збирати відгуки 
членів спільнот після завершення проекту.

Завдання спільноти
Завдання членів спільноти полягає в тому, щоб 
пропонувати ідеї для проектів у своїх громадах, 
заручитися підтримкою цих ідей у своїх громадах 
та голосувати за подані проекти. Залежно від 
специфіки та сфери реалізації проекту, члени 
спільноти можуть долучитися до його виконання у 
якості волонтерів. 

Лишилися питання?
Звертайтеся по допомогу до координатора 
програм розвитку і добробуту районів — Кріса 
Ловінгса (Chris Lovings) 
253-876-1988  |  clovings@auburnwa.gov 

Надсилайте свої ідеї проектів
Ідеї проектів можна надіслати за допомогою 
форми заявки (щоб отримати форму, зв’яжіться 
з Крісом) АБО на сайті  speakupauburn.org/
communityfund


