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Опитування фінансування громадських інновацій Granite City (ARPA) 
 

 
Start of Block: Introduction 
 
Опитування фінансування громадських інновацій Granite City (ARPA). Про це опитування 
 Адміністрація міста Барре хоче від вас поділитися інформацією про те, як кошти від Закону про план 
порятунку США (ARPA) слід витрачати на користь мешканців міста Барре. Ідеї, включені в це 
опитування, відображають пріоритети, визначені мешканцями у звіті та плані дій All In For Barre , ті, що 
висунуті в листах зацікавленості щодо фінансування інновацій, і пріоритети, визначені в плані 
капітального вдосконалення міста Барре (CIP) .  
 
Це опитування анонімне? 
 Так, це опитування анонімне. Він не збирає імена чи контактну інформацію. 
 
 Скільки часу триватиме опитування? 
 Опитування займає не більше 5-7 хвилин. 
 
 Як довго опитування буде відкритим? 
 Опитування триватиме до 7 грудня 2022 року. 
 
 Де я можу дізнатися більше про це опитування? 
 15 листопада з 18:30 до 20:00 у Alumni Hall, 20 Auditorium Hill відбудеться змішаний публічний 
форум для особистого спілкування та відео в прямому ефірі для подальшого обговорення ідей і 
можливостей, включених до цього опитування. Щоб дізнатися більше про форум або перейти за 
посиланням на відео в прямому ефірі, перейдіть на сайт www.barrecity.org  
 
 З усіма запитами щодо доступності надсилайте електронну адресу:   execassist@barrecity.org Щоб 
отримати додаткові запитання щодо цього опитування або майбутнього публічного форуму, будь ласка, 
надішліть електронного листа Ніколя Стореллікастро, міському менеджеру Барре за адресою: 
citymanager@barrecity.org 
 

End of Block: Introduction  
Start of Block: More on Community Innovation, ARPA Funds 
 
Що таке інноваційні фонди громади? 
 У рамках Закону про план порятунку США від 2021 року (ARPA) місто Барре має спеціальне 
одноразове фінансування для підтримки трансформаційних проектів громади, яке можна отримати за 
рахунок додаткового фінансування від зовнішніх організацій. Американський план порятунку від 2021 
року (ARPA) заснував Державний і місцевий фінансовий фонд відновлення від коронавірусу (SLFRF), 
який надає 350 мільярдів доларів державним і місцевим органам влади по всій країні для реагування на 
пандемію COVID-19 та відновлення після неї. З частки Вермонта в розмірі 1,25 мільярда доларів понад 
200 мільйонів доларів (приблизно 300 доларів на жителя Вермонта) було виділено муніципалітетам. 
Місто Барре отримало 2,5 мільйона доларів і має вирішити, на що витратити ці кошти до 31 грудня 2024 
року. Кошти мають бути витрачені до 31 грудня 2026 року. 
 

https://www.vtrural.org/sites/default/files/TheBarreCVReport-web.pdf
https://www.barrecity.org/granite-city-innovation-arpa-funding-letters-of-interest-request.html
https://www.barrecity.org/client_media/files/CityMgr/City%20of%20Barre%20CIP%20221020.pdf
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 Це опитування є одним із кроків у процесі розуміння того, як найкраще використовувати кошти ARPA 
для реагування на пандемію COVID-19 і відновлення після неї таким чином, щоб відображати потреби 
та інтереси тих, хто живе та працює в місті Барре. 
 
 

End of Block: More on Community Innovation, ARPA Funds  
Start of Block: Participant Information 
 
Розділ 1: Демографічна інформація 
 Це опитування є анонімним і не збирає ім’я чи особисту контактну інформацію. Надання наведеної 
нижче демографічної інформації допоможе нам зрозуміти, чи ведемо ми інклюзивний процес залучення. 
Виберіть усі відповіді, які найкраще представляють вашу особу. 
 
 
 
Скільки тобі років? 

o до 18 років  

o 18-24 років  

o 25-34 роки  

o 35-44 роки  

o 45-54 роки  

o 55-64 роки  

o 65+ років  

o Краще не говорити  
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Виберіть одну або кілька рас, до яких ви себе відносите 

▢ Білий або кавказький  

▢ Чорний або афроамериканець  

▢ Американський індіанець/корінний американець або корінний житель Аляски  

▢ азіатський  

▢ Корінний житель Гавайських островів або інших тихоокеанських островів  

▢ Інший  

▢ Краще не говорити  
 
 
 
Ви латиноамериканського, латиноамериканського/a/x або іспанського походження? 

▢ Ні, не латиноамериканського, латиноамериканського/a/x чи іспанського походження  

▢ Так, латиноамериканець, латиноамериканець/a/x або іспанське походження  

▢ Інша раса, етнічна приналежність або походження  

▢ Краще не говорити  
 
 
 
Як ти себе описуєш? 

o Чоловік  

o Жінка  

o Небінарний / третя стать  

o Віддають перевагу самоопису __________________________________________________ 

o Краще не говорити  
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Скільки з вами проживає дітей до 18 років? 

o Зараз зі мною не проживають діти до 18 років  

o Разом зі мною проживає 1 дитина до 18 років  

o Разом зі мною проживає 2 і більше дітей до 18 років  

o Краще не говорити  
 
 
 
Що найкраще описує вас? 

o Я здаю будинок/житло, в якому проживаю  

o Я є власником будинку/квартири, в якому я живу  

o Я не орендую та не володію будинком/квартирою, в якій живу  

o Краще не говорити  
 
 
 
Ви людина з інвалідністю? 

▢ Ні, я не маю інвалідності  

▢ Так, я маю інвалідність  

▢ Я вважаю за краще не говорити  
 

End of Block: Participant Information  
Start of Block: Housing 
 
Розділ 2: Житло Наступні запитання відповідають на можливості та виклики, які висунули мешканці, 
пов’язані з покращенням житлових умов, наявністю та доступністю житла в місті Барре. 
 
 
 
ARPA Community Innovation Funds можна використовувати для залучення фінансування для підтримки 
житлових потреб. Наскільки важливими, на вашу думку, є наступні типи ініціатив, оскільки вони 
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стосуються житлових потреб у місті Барре? 
 

 Не 
важливо Дещо важливо важливо Дуже важливо 

Фінансуйте програму(и) 
допомоги власникам 

житла, які вперше 
з’явилися, і 

малозабезпеченим сім’ям.  
o  o  o  o  

Збільшити тимчасове 
житло та варіанти 

екстреного притулку для 
мешканців, які потребують 

цих послуг.  
o  o  o  o  

Виконайте техніко-
економічне 

обґрунтування, щоб 
зрозуміти, яка земля 

доступна для будівництва 
нового житлового фонду.  

o  o  o  o  
Фінансувати програму(и) 
допомоги для підтримки 
ремонту, оновлення та 
оздоблення існуючого 

житлового фонду.  
o  o  o  o  

 
 

End of Block: Housing  
Start of Block: Community Programs and Services 
 
Розділ 3: Громадські програми та послуги 
 Наступні запитання відповідають на можливості та виклики, висунуті мешканцями, пов’язані з 
покращенням існуючих та/або створенням нових громадських програм або послуг у місті Барре 
(приклади включають, але не обмежуються: соціальні, культурні, освітні, рекреаційні, оздоровчі або 
програми чи послуги харчування). 
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ARPA Community Innovation Funds можна використовувати для залучення фінансування для підтримки 
програм і послуг громади. Як ви вважаєте, наскільки важливі для мешканців міста Барре кожен із 
наступних типів ініціатив. 

 Не 
важливо Дещо важливо важливо Дуже важливо 

Розширення доступу 
до онлайнових та 

особистих 
громадських програм, 
доступних спеціально 
для людей похилого 

віку, 65 років і старше.  

o  o  o  o  

Розширення доступу 
до заходів і програм 

для молоді та 
підлітків шкільного 

віку після школи та у 
вихідні дні.  

o  o  o  o  
Надайте програми та 

заходи, щоб 
орієнтувати та 

приймати нових 
мешканців.  

o  o  o  o  
Проводьте 

безкоштовні публічні 
заходи, присвячені 

місцевій їжі, 
традиціям, культурі, 
сезонам і мистецтву.  

o  o  o  o  
Розширення доступу 

та доступності 
програм догляду за 
дітьми грудного та 
дошкільного віку та 
освітніх програм.  

o  o  o  o  
Пропонуйте програми 

та заходи, які 
пропонують 

професійне навчання 
та розвиток робочої 

сили.  

o  o  o  o  
Пропонуйте програми 

та заходи для 
стимулювання 

місцевого бізнесу, 
стартапів та 

підприємництва.  

o  o  o  o  

Створіть громадський 
центр міста Барре, o  o  o  o  
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центральний, 
доступний критий 

простір, присвячений 
громадським 

програмам для всіх 
жителів.  

 
 

End of Block: Community Programs and Services  
Start of Block: Streets and Sidewalks 
 
Розділ 4: Вулиці та тротуари 
 Наступні запитання відповідають на можливості та виклики, висунуті мешканцями щодо покращення 
вулиць і тротуарів (включаючи, але не обмежуючись, тих, хто їде автомобілем, автобусом, 
велосипедом, пішки та інвалідним візком) у місті Барре. 
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Інноваційні фонди ARPA можуть бути використані для залучення фінансування для покращення стану 
вулиць і тротуарів і сполучень. Наскільки, на вашу думку, кожен із наведених нижче типів ініціатив є 
важливим для міста Барре. 

 Не 
важливо Дещо важливо важливо Дуже важливо 

Покращте пішохідне та 
велосипедне 

сполучення між 
школами, житловими 
районами та центром 
міста та зручностями 

для використання 
вдень і в темний час 

доби, включно з 
вимогами ADA 

(Американського 
Закону про 

інвалідність).  

o  o  o  o  

Покращити умови 
автобусних зупинок, 
наприклад, додати 
автобусні зупинки.  

o  o  o  o  
Забезпечуйте 

програми, проекти та 
заходи, які заохочують 
публічне мистецтво на 

тротуарах у центрі 
міста або поруч із 

ними.  

o  o  o  o  

Покращуйте та 
розширюйте вивіски, 
щоб спростити пошук 
дороги та продавати 

підприємства, послуги 
та спеціальні місця в 

місті Барре.  

o  o  o  o  

Розширення 
можливостей для 
висадки вуличних 

дерев, озеленення, 
встановлення лавок та 

сміттєвих урн/урн.  

o  o  o  o  
Покращте варіанти 

паркування та 
покажчики для 

паркування в місті 
Барре.  

o  o  o  o  
Покращити доступ до 
тротуарів протягом 
усього року в зимові o  o  o  o  
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місяці шляхом 
послідовної оранки 

тротуарів.  
 
 

End of Block: Streets and Sidewalks  
Start of Block: Parks and Trails 
 
Розділ 5: Парки та стежки 
 Наступні запитання відповідають на можливості та виклики, висунуті мешканцями, пов’язані з 
покращенням рекреаційних доріжок, умов парків та ігрових майданчиків, а також сполучень у місті 
Барре. 
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Фонди громадських інновацій ARPA можна використовувати для залучення фінансування для 
покращення умов і сполучень рекреаційних стежок і парків. Наскільки, на вашу думку, кожен із 
наведених нижче типів ініціатив є важливим для міста Барре. 

 Не важливо Дещо важливо важливо Дуже важливо 

Покращити та 
розширити маршрути 

для відпочинку в 
місті Барре та його 

околицях, включно з 
вимогами ADA 

(Американського 
Закону про 

інвалідність).  

o  o  o  o  

Покращте вказівники 
та орієнтування доріг 

і парків.  o  o  o  o  
Вивчіть варіанти 

створення 
громадського 

доступу до 
набережної та річки 
для рекреаційних 

цілей.  

o  o  o  o  

Розширте 
пропозицію 

маршрутів і парків 
біля культурних 
місць і музеїв у 

центрі міста.  

o  o  o  o  
Розширте вибір 

громадських ігрових 
майданчиків і 
забезпечте 

відповідність ADA 
(Американському 

закону про 
інвалідність) і 
можливості на 

громадських ігрових 
майданчиках.  

o  o  o  o  

Покращте цілорічний 
доступ до стежок і 

парків у зимові місяці 
шляхом послідовної 

оранки стежок і 
тротуарів.  

o  o  o  o  
 
 

End of Block: Parks and Trails  
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Start of Block: Public Buildings and Utilities 
 
Розділ 6: Громадські будівлі та інженерні комунікації 
 Наступні запитання відповідають пріоритетам, викладеним у Плані капітального ремонту міста Барре 
щодо обслуговування та/або покращення громадських будівель і комунальних послуг у місті Барре. 
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Фонди громадських інновацій ARPA можна використовувати для залучення коштів для підтримки та 
покращення умов міських будівель та комунальних послуг. Наскільки, на вашу думку, кожен із 
наведених нижче типів ініціатив є важливим для міста Барре. 

 Не 
важливо Дещо важливо важливо Дуже важливо 

Підтримувати та 
покращувати стан 

Ратуші.  o  o  o  o  
Підтримувати та 

покращувати стан 
приміщень громадського 
центру (Аудиторія, BOR 

та Зал випускників)  
o  o  o  o  

Утримувати та 
покращувати стан 

будівлі громадської 
безпеки.  

o  o  o  o  
Зрозуміти поточний 

вплив зливових вод і 
вдосконалити системи 

зливових вод для 
запобігання повеням і 

якості води.  

o  o  o  o  
Підвищення 

енергоефективності всіх 
громадських будівель 

міста Барре та поетапне 
впровадження 

електричного парку 
транспортних засобів.  

o  o  o  o  

Підтримуйте та 
вдосконалюйте 

водоочисні споруди для 
безпеки, ефективності та 

якості води.  
o  o  o  o  

Оновіть усі громадські 
будівлі міста Барре, щоб 

вони відповідали ADA 
(Американському закону 

про інвалідів), 
включаючи, але не 
обмежуючись цим: 

паркування, вивіски, 
ванні кімнати, входи та 

виходи.  

o  o  o  o  

 
 

End of Block: Public Buildings and Utilities  
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Start of Block: Overall Priority Areas 
 
Розділ 7: Загальні пріоритетні сфери 
 Враховуючи пріоритетні сфери, обговорені в цьому опитуванні, куди б ви хотіли спрямувати 
фінансування ARPA протягом наступних трьох років? Розташуйте принаймні три пріоритетні сфери чи 
всі п’ять пріоритетних областей. 1 = найвищий пріоритет, 5 = найнижчий пріоритет. 
______ Покращити доступ до громадських програм і послуг (включаючи, але не обмежуючись: соціальні, 
культурні, економічні, освітні або медичні програми та послуги). 
______ Поліпшити житлові умови, наявність житла та доступність житла. 
______ Поліпшити та розширити безпеку на вулицях і тротуарах, умови та зв’язки (включаючи, але не 
обмежуючись, для тих, хто їде за кермом, автобусом, велосипедом, ходить пішки та користується 
інвалідним або дитячим візком). 
______ Покращити стан і доступ до рекреаційних стежок, парків та дитячих майданчиків, включаючи 
набережну та річку. 
______ Підтримувати та покращувати стан міських будівель та інженерних комунікацій (включаючи, але 
не обмежуючись цим: громадський центр, зал випускників, будівлю громадської безпеки, системи 
каналізації та дощової води). 
 

End of Block: Overall Priority Areas  
Start of Block: Proposed Projects 
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Розділ 8: Листи про зацікавленість проектами 
 У вересні 2022 року міська влада Барре опублікувала лист із запитом щодо фінансування ARPA. Групи 
людей, окремі особи чи організації, що працюють на благо суспільства в місті Барре, мають право 
подати заявку. Нижче наведено список останніх проектних пропозицій, поданих у процесі запиту на 
листи про зацікавленість. Ці проекти різняться за розміром і масштабом і можуть вимагати додаткових 
джерел фінансування для завершення. 
 
 Розташуйте принаймні свої п’ять найкращих проектів для отримання принаймні часткового 
фінансування ARPA. 1 = найвищий пріоритет, 12 = найнижчий пріоритет. 
______ Оновлення візуального медіа-центру Barre Area Senior Center для розширення програмних 
пропозицій. 
______ Оновлення спортивного майданчика середньої школи Сполдінг. 
______ Студія Place Arts «Walk Thru to Main Street» публічного мистецтва та покращеного освітлення 
вулиць від міської автостоянки до центру міста. 
______ Громадський центр ADA (Американський закон про інвалідів) та інші оновлення об’єктів. 
______ Встановіть на громадському дитячому майданчику гойдалки для інвалідних візків, які 
відповідають вимогам ADA. 
______ Спеціальний теплий притулок і освітній простір у публічній бібліотеці Олдріча, кімната Мілна. 
______ Бонд-майданчик, зовнішня світлова установка для софтбольного та бейсбольного полів. 
______ Придбайте електромобілі для програми Meals on Wheels. 
______ Проект «Granite City Apartments», що передбачає створення дев’яти нових квартир у 5-й палаті 
школи. 
______ Circle Women's Shelter покращує безпеку та комфорт приміщень і комунальних послуг. 
______ Проект зовнішнього освітлення та благоустрою Оперного театру Барре (BOH) – освітлення 
архітектури BOH та тротуарів головної вулиці. 
______ Покращте веб-сайт міста Барре, щоб він був доступним для ADA. 
 

End of Block: Proposed Projects  
Start of Block: Other ideas 
 
Розділ 9: Що ми пропустили? 
 Дякуємо, що заповнили це опитування! Якщо у вас є інші інноваційні ідеї громадських проектів, 
пріоритетні сфери, які не згадуються, та/або запитання чи занепокоєння, пов’язані з цим опитуванням, 
скористайтеся полем нижче, щоб повідомити нам, які вони. 
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