
Програма «Фонд спільноти» призначена 
для членів громад, які живуть, працюють 
або навчаються в районах долини та плато 
міста Auburn. Гроші виділяються на проєкти 
в цих спільнотах, які сприяють добробуту, 
доступності, інклюзивності та взаємозв’язку 
в громаді. Мета — створити зв’язки між 
членами громади, їхніми районами та 
містом Auburn. Ідеї надаватимуться 
членами громади, місто розгляне ці ідеї та 
обере ті, що відповідають завданням 
програми, і представить їх громаді для 
голосування протягом календарного року. 
Прийнятий за голосуванням проєкт (або 
проєкти залежно від бюджету) 
реалізовуватиметься містом разом із 
потенційними волонтерами. Після 
завершення проєкту місто звернеться по 
відгуки до членів громади, щоб 
переконатися, що проєкт відповідає 
потребам. Місто намагатиметься 
завершити проєкт протягом календарного 
року. 
Громадою вважаються всі, хто живе, 
працює або навчається в місті Auburn. 

Для отримання додаткової інформації 
про районні програми, доступні в 

Auburn, зв’яжіться з нашим 
координатором районних програм 

Chris Lovings за адресою електронної 
пошти clovings@auburnwa.gov, або ж 

за номерами телефонів 
253-876-1988 і 253-294-3050.

Доступні послуги усного перекладача. 
Для віртуальної участі відвідайте сайт 

speakupauburn.org! 

Контакти City of Auburn 

ПРОГРАМА 
«ФОНД СПІЛЬНОТИ» 

Адміністрація................................253-931-3041 
Аеропорт.......................................253-333-6821
Цвинтар (Mountain View).............253-931-3028 
Міський прокурор.........................253-931-3030
Міський секретар..........................253-931-3039
Мерія.............................................253-931-3000
Розвиток громади........................253-931-3090 
Послуги для громади....................253-288-3168
Економічний розвиток.................253-804-3101 
Управління з питань 
надзвичайних ситуацій................253-876-1925
Управління фінансів.....................253-931-3033
Поле для гольфу...........................253-833-2350
Кадрова служба............................253-931-3040
Вакансії..........................................253-931-3077
Технічне обслуговування та 
експлуатація..................................253-931-3048
Музей.............................................253-288-7433
Парки, мистецтво та відпочинок..253-931-3043
Дозвільний центр.........................253-931-3020
Управління поліції........................253-931-3080 
Громадські роботи (інженерія)....253-931-3010
Центр для людей похилого віку...253-931-3016

У разі надзвичайних ситуацій: 
набирайте 911 

Неекстрені ситуації: 253-288-2121 

Заштрихована зеленим зона — територія, яка має право 
на участь у програмі «Фонд спільноти». Заштрихована 
фіолетовим зона — пріоритетні території (№ 1 та № 2). 
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Програма «Фонд спільноти» міста City of Auburn 
Бюджет 
На проєкти громади, визначені членами 
громади, виділяється 25 000 дол. США. 
Залежно від проєктів, обраних громадою, 
сума 25 000 дол. США може бути виділена 
на декілька проєктів або на один великий 
проєкт, який відповідає цьому ліміту. 

Приклади проєктів 
• Мистецькі проєкти, особливо ті, що

відображають характер району
• Громадські сади
• Проєкти з підготовки до стихійних

лих (тривожні рюкзаки, тренінги
тощо)

• Дощове мистецтво: позитивні
повідомлення / малюнки, створені
прозорою фарбою, яка проявляється
під час дощу

• Оновлення ігрового
обладнання, створення
районних парків

Неприйнятні проєкти 
• Інфраструктурні проєкти —тротуари,

пандуси відповідно до Закону про
громадян США з інвалідністю
(Americans with Disabilities Act, ADA),
штучні нерівності для обмеження
швидкості руху, ремонт доріг тощо

• Проєкти, які спрямовані на
індивідуальну вигоду або не
приносять користі громаді загалом

• Проєкти на приватній власності без
підтримки власника (власників) або
сусідніх об’єктів

Роль міста Auburn 
Роль міста полягає у визначенні 
потенційних проєктів, отриманні 
пропозицій від мешканців щодо 
потенційних проєктів у районі, визначенні 
обсягу робіт, укладанні контрактів у разі 
потреби, супроводженні проєктів до їх 
завершення в ролі керівника проєкту, а 
також у зборі відгуків від громади після 
завершення проєкту.  

Виникли запитання? 
Зв’яжіться з координатором 
районних програм Chris Lovings 
253-876-1988 | clovings@auburnwa.gov

Поділіться своїми ідеями 
проєктів 
Ідеї проєктів можна подати за 
допомогою форми заявки (зв’яжіться 
з Chris) АБО на сторінці 
speakupauburn.org/communityfund. 

Роль громади 
Роль громади полягає в поданні ідей для 
проєктів у своїх громадах, отриманні 
підтримки цих ідей у громаді й 
голосуванні за подані проєкти. Залежно 
від масштабу проєкту, члени громади 
можуть стати волонтерами для реалізації 
відібраних проєктів. 
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