
Посібник для зацікавлених 
осіб спільноти

Наш 
Уест-Таун
Генеральний план на п'ять років



Генеральний план торгової палати передбачає економічний розвиток, сприяє зміцненню почуття 
спільності і поліпшенню якості життя в Сфері особливих послуг Уест-Тауна (West Town SSA), 
сфері послуг торгової палати Уест-Тауна і у більш широкій сфері спільноти Уест-Тауна. 

Згідно нашого Генерального плану, протягом наступних п'яти років ми будемо розвивати активне 
творче співтовариство, зберігати культуру, захищати компанії співтовариства і вживати заходів з метою 
забезпечення більш чистих, зелених, безпечних і зручних для пішоходів комерційних шляхів. 

Наш Уест-Таун: Генеральний план на п'ять років

Місія торгової палати Уест-Тауна

Уест-Таун – швидкозростаюче активне співтовариство з безліччю культурних закладів, різноманітними 
кварталами і прибутковими приватними підприємствами. Однак, швидкий розвиток викликає особливі 
труднощі. Даний план сприяє тривалому зростання спільноти і одночасному збереженню населення, 
місць і закладів, завдяки яким Уест-Таун є одним з привабливих районів Чикаго.

В цьому Генеральному плані описано бачення майбутнього у формі стратегічного сценарію дій для спільноти, 
які будуть виконуватися протягом наступних п'яти років. У плані міститься п'ять ключових ідей, для кожної  
з яких встановлено набір цілей і особливих дій. Втілення п'яти ключових ідей розділене на особливі дії, в яких 
ВИ як мешканці, власники компаній, власники майна та члени спільноти можете прийняти участь, потенційні 
програми, які МИ як представники торгової палати можемо прийняти, і пропоновані дії, які ВОНИ як члени 
місцевої районної ради та міських установ можуть просувати, щоб допомогти втіленню цього плану у життя.

Торгова палата Уест-Тауна бачить свою місію у подальшому посиленні ділового співтовариства,  
щоб Уест-Таун продовжив шлях до досягнення цільових показників в торгівлі, громадському харчуванні, 
професійних послугах, розвагах і культурній сфері.

Ми представляємо бачення Уест-Тауна

Резюме для керівництва 



Що ви, як зацікавлені особи спільноти, можете зробити

Ключова ідея 1 Ключова ідея 2 Ключова ідея 3 Ключова ідея 5Ключова ідея 4

Облаштовані вулиці
• Покажіть громадським організаціям та офіційним особам міста свою підтримку на користь 

отримання генерального плану з вивчення доріг та інфраструктури в Управлінні транспорту Чикаго
• Повідомте громадські організації про свої побоювання і проблемні питання
• Продемонструйте свою зацікавленість діяльностю палати щодо поліпшення інфраструктури  

Уест-Тауна – візьміть участь у громадських опитуваннях, збірках і бесідах
• Надайте підтримку роботі ваших об'єднань місцевих мешканців та інших місцевих організацій

Давайте облаштуємо Чикаго авеню Більше зручності для 
пішоходів і велосипедистів

Зелена інфраструктура
• Дізнайтеся більше про методи збереження навколишнього середовища, нові зміни в 

законодавчій політиці і способи їх застосування на своїй території і навколо неї. Слідкуйте за 
новинами про зазначені методи, які публікує палата.

• Повідомте свого члена місцевої районної ради про підтримку зелених алей, водопроникних 
пішохідних доріжок, біологічних систем очищення від наносів і забруднень, розширених газонів 
і інших елементів інфраструктури, які мають мінімальний вплив на навколишнє середовище, 
допомагають боротися з повенями і є природним середовищем існування бджіл і метеликів

Давайте зробимо Уест-Таун зразком екологічної стійкості

Сертифікація RainReady та Керівництва з енергоефективного та екологічного 
проектування (LEED)
• Дізнайтеся більше про ці методики і що ви можете зробити на своїй території і поряд з нею 

для зменшення впливу на навколишнє середовище
• Дійте відповідно з цими знаннями, щоб облаштувати зелену інфраструктуру на своїй 

території та за її межами 
• Діліться своїми знаннями і заохочуйте своїх сусідів облаштовувати і застосовувати зелену 

інфраструктуру
• Зв'яжіться з фахівцями таких програм, як RainReady℠ в організації CNT для оцінки власності

Відновлення популяції метеликів і місцевих бджіл
• Створіть сад з місцевих рослин на задньому дворі
• Поговоріть зі своїм членом районної ради та представниками групи громадських садів 

про важливість висадки рослин, що виробляють пилок, у парках, біля пішохідних доріжок 
та на територіях, які не використовуються в повному обсязі

• Компанії з продажу садового обладнання можуть надати насіння і екземпляри місцевих 
рослин, промаркувати місцеві насіння і рослини як «Місцева флора Уест-Тауна» або 
«Місцева флора Чикаго» і просувати їх до продажу

• Тримайте тісний контакт з місцевими компаніями з садівництва
• Беріть участь у майстер-класах магазину садівництва за місцем проживання

Збереження характеру і різноманітності
• Підтримуйте місцеві сімейні етнічні підприємства
• Використовуйте соціальні мережі для реклами нашого співтовариства і його культурної різноманітності

Давайте пишатися своїм характером та розмаїтістю

Реклама бренду Уест-Тауна
• Просувайте бренд Уест-Тауна в соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram, 

Twitter та Snapchat, використовуючи хештегі і посилання
• Відвідуйте заходи, присвячені особливим культурним святам спільноти



Простори для спілкування, місця для спільноти
• Розробіть і розповсюдьте пропозиції зі створення парків для собак, фермерських ринків, 

місць зборів та інших громадських місць
• Використовуйте нові та існуючі громадські місця
• Створюйте групові інтернет-сторінки спільноти, відвідуйте їх і беріть участь в їх житті
• Беріть участь у роботі місцевих організацій, щоб робити свій внесок у життя спільноти

Збереження нашої історії
• Визначте історичні будівлі і захищайте їх право на збереження у наших спільнотах
• Використовуйте існуючу програму збереження пам'яток історії, щоб повертати витрати на 

облаштування старовинної приватної власності

Збереження і залучення бізнесу
• Приймайте участь в ініціативах з купівлі місцевих товарів та інших громадських 

програмах Уест-Тауна
• Рекомендуйте торговій палаті нові стратегії або ідеї програм, пов'язаних з 

облаштуванням спільноти і способами одержання нових робочих місць
• Демонструйте свою гордість Уест-Тауном і його місцевими закладами

Злочинність і безпека
• Беріть участь в обхідних зустрічах місцевої поліції і встановіть дружні стосунки з 

місцевими співробітниками поліції
• Намагайтеся прикрашати і утримувати в чистоті і порядку газони і тротуари на своїй 

території, щоб ваша власність була доглянутою
• Беріть участь у роботі місцевих об'єднань спільноти і організуйте дні прибирання територій

Давайте розвивати місцевий бізнес

Твори мистецтва як елементи вуличного ландшафту
• Місцеві художники можуть надати свої роботи торговій палаті для програми прикрашання 

вуличних стовпів
• Налагоджуйте контакти з іншими членами спільноти і діліться з ними в соціальних 

мережах ідеями прикрашання вулиць, банерів і розміщення творів мистецтва
Громадське мистецтво і застосування програм
• Застосовуйте і спонукайте інших застосовувати доступні для всіх видів мистецтва гранти, 

що фінансуються Сферою особливих послуг Уест-Тауна
• Відвідуйте і підтримуйте заходи, пов'язані з мистецтвом та музикою і вуличні свята
• Підтримуйте місцеві установи та компанії, пов'язані з мистецтвом, і відвідуйте їх 

церемонії відкриття та заходи
• Купуйте твори мистецтва в місцевих художніх галереях і картини місцевих художників, 

щоб поповнювати свою особисту колекцію
Виступи, мистецтво і розважальні заклади
• Надавайте свої території артистам і творчим організаціям за низькою ціною або 

безкоштовно для проведення творчих заходів
• Використовуйте невикористані громадські місця для короткочасних інсталяцій, базарів 

або громадських заходів
• Підтримуйте за допомогою петицій або листів своєму члену місцевого районної ради ті 

компанії, які подають заявки на ліцензію на громадський розважальний заклад (PPA)
• Залишайтеся на зв'язку з торговою палатою, щоб допомогти з пошуком вільних місць 

для творчих заходів

Давайте зробимо Уест-Таун центром мистецтва і творчої економіки

Співпраця з урядом
• Інформуйте торгову палату про джерела фінансування для планування підтримки мистецтва
• Надайте свою територію, час або засоби для впровадження програм, пов'язаних з мистецтвом 

і, таким чином, надайте спонсорську підтримку якій-небудь програмі
• Подайте заявку на грант у сфері громадського мистецтва і візьміть участь у громадській 

ініціативі Уест-Тауна, пов'язанії з мистецтвом
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