
ФІЛАДЕЛЬФІЯ 
Офіс керуючого директора 

ПРОГРАМИ З ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ СПІЛЬНОТИ

 ВІДДІЛ ПО БОРОТЬБІ З ГРАФІТІ 

Відділ по боротьбі з графіті (GAT) — це провідна установа, 

що відповідає за видалення графіті та стримування 

поширення графіті як прояву вандалізму.  В рамках цієї 

програми було створено відділ швидкого реагування, який 

виконує більшість запитів на видалення графіті впродовж 3–

4 робочих днів (залежно від погодних умов).  Завдяки CLIP 

було видалено графіті з понад 1 мільйона об'єктів 

нерухомості та вуличних об'єктів.  Ми надаємо цю послугу 

мешканцям і підприємствам нашого міста БЕЗКОШТОВНО. 

ПОРАДИ ЩОДО СКЛАДАННЯ ЗАПИТУ: 

 Зазначте точну адресу та індекс місцезнаходження графіті.

 Вкажіть вид об'єкта, на який нанесено графіті, а також 
місце його нанесення.

 Вкажіть бажаний метод видалення (фарбування або 
механічне очищення).

Проявляйте ініціативу — повідомляйте про графіті відразу 
після його появи у вашому районі.

ПРОЦЕДУРА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГРАФІТІ ЯК ПРО ПРОЯВ 

ВАНДАЛІЗМУ 

 Зателефонуйте за номером 311 і зв'яжіться з 

оператором або...

 онлайн на веб-сайті залиште повідомлення 

www.phila.gov/clip 

Послуга видалення графіті надається безкоштовно 

жителям та підприємствам Філадельфії! 

 ВІДДІЛ ПО БОРОТЬБІ З ГРАФІТІ

 ПРОГРАМА ПО НЕЗАБУДОВАНИХ ДІЛЯНКАХ

 ПРОГРАМА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

 ПРОГРАМА ПАРТНЕРСТВА МІЖ СПІЛЬНОТАМИ

 ПРОГРАМА З ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ

Джеймс Ф. Кенні, мер 
Майкл ДіБерардініс, керуючий директор
Joanna Отеро - Крус , заступник керуючого директора
Томас Конвей, заступник керуючого директора 

ВРАЖАЮЧІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ У 2016
ФІНАНСОВОМУ РОЦІ 

 ВІДДІЛ ПО БОРОТЬБІ З ГРАФІТІ ОЧИСТИВ ПОНАД 116 
000 ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ТА ВУЛИЧНИХ

ОБ'ЄКТІВ

 БУЛО ОГЛЯНУТО ПОНАД 40 000 НЕЗАБУДОВАНИХ 
ДІЛЯНОК

 КОМАНДИ CLIP ОЧИСТИЛИ ПОНАД 15 000 
НЕЗАБУДОВАНИХ ДІЛЯНОК

 БУЛО ВПРОДОВЖЕНО ПОНАД 1200 ПРОЕКТІВ ІЗ 
ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ

 546 МІСЦЕВИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ОТРИМАЛИ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ В 
РАМКАХ ПРОГРАМИ ПАРТНЕРСТВА МІЖ 
СПІЛЬНОТАМИ

 В ОРЕНДУ ЗДАЛИ ПОНАД 6000 ОДИНИЦЬ 
ОБЛАДНАННЯ ЗА ПІДТРИМКИ ПРОГРАМИ 
ПАРТНЕРСТВА МІЖ СПІЛЬНОТАМИ

 КОМАНДИ CLIP ОГЛЯНУЛИ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 
ПОНАД 13500 ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ І ОЧИСТИЛИ 

«Дякуємо всім, хто не покладаючи рук 

працює над обслуговуванням об'єктів 

нерухомості, а також тисячам 

волонтерів, які пишаються виглядом своїх 

районів.  Разом ми можемо змінити 

суспільство». 

Томас Конвей, 

заступник керуючого директора 

ПРОГРАМИ З ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ СПІЛЬНОТИ (CLIP) 
1401 БУЛЬВАР ДЖОНА Ф. КЕНЕДІ, ОФІС 930 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ 19102 
www.phila.gov/clip
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www.phila.gov/clip @PhillyClip  



ПРОГРАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ 

НЕРУХОМОСТІ І НЕЗАБУДОВАНИХ ДІЛЯНОК                                     

Міські програми обслуговування об'єктів нерухомості 

та незабудованих ділянок були розроблено для 

вирішення проблеми невикористовуваних об'єктів 

нерухомості, і як наслідок, надмірного зростання 

кількості рослинності, сміття та відходів.   Основна 

мета цих програм — пропагування ідеї чистих районів 

через примусове виконання кодексу міста про 

обслуговування об'єктів нерухомості. До 

встановлення міськими органами будь-яких 

каральних заходів, власник об'єкта нерухомості 

отримає попередження про те, що об'єкт нерухомості 

потребує обслуговування.  Якщо після отримання 

попередження власник відмовиться виконати 

обслуговування свого об'єкта нерухомості, то міські 

команди з видалення графіті мають повноваження 

очистити об'єкт нерухомості та виставити його 

власнику рахунок за очищення. 

П Р О Ц Е Д У Р А  П О В І Д О М Л Е Н Н Я  П Р О 

НЕВИКОРИСТОВУВАНИЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОСТІ 

Зателефонуйте за номером 311* і зв'яжіться з 

оператором 

ПРОГРАМА З ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ 
Програма з громадських робіт (CSP) надає 

особам, які не здійснювали насильницьких 

злочинів, (віком від 18 років) можливість 

виконати вирок з покаранням у вигляді 

громадських робіт, проводячи очистку і 

покращуючи благоустрій міста.  До таких 

проектів належать прибирання та видалення 

відходів на міських об'єктах нерухомості, в 

підземних вуличних переходах і кварталах 

будинків, а також допомога громадським групам 

в організованих очистках.   

Щоб отримати більше інформації про програму 

з громадських робіт, зателефонуйте за 

номером (215) 685-3071 або відвідайте наш веб 

-сайт              www.phila.gov/clip

ПРОГРАМА ПАРТНЕРСТВА МІЖ 

СПІЛЬНОТАМИ 

Програма партнерства між спільнотами (CPP) 

надає в оренду волонтерам з громадських груп, 

підприємствам і жителям, які займаються 

очищенням і обслуговуванням своїх районів, 

інструменти та приладдя для очищення.  До 

такого приладдя належать граблі, швабри, 

лопати, пакети для сміття тощо. Після 

завершення очищення персонал, який 

відповідає за програму з покращення життя 

спільноти, також прибирає сміття, зібране в 

пакети, під керівництвом CPP.  Ця програма 

працює впродовж усього року.   

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ 

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ 

 Зателефонуйте за номером 215-685-9558 

 Відвідайте наш веб-сайт www.phila.gov/clip 

ЛИСТ ВІД ДИРЕКТОРА 

         CLIP складається з кількох програм, 

націлених на покращення зовнішнього 

вигляду наших районів за допомогою 

вивчення кодексу із обслуговування 

об'єктів нерухомості, примусового 

виконання вищевказаних кодексів і 

усунення джерел шкоди (якщо це 

доцільно).  Ці програми націлені на 

підвищення ефективності через створення 

партнерств з жителями та підприємствами 

для сприяння розвитку успішної спільноти. 

         Як вам відомо, важка та самовіддана 

праця, а також особиста відповідальність, є 

характерними рисами, що лежать в основі 

нашої величної країни.  Ми просимо вас 

дотримуватися цієї ідеології, беручи участь 

в діяльності вашого району та ставши 

партнером наших програм. Так ми 

зможемо домогтися позитивних змін. 

Томас М. Конвей, 

заступник керуючого директора 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ 

ПРОГРАМИ З ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ В СПІЛЬНОТІ — CLIP 

*Щоб додзвонитися на номер 311 з мобільного телефону або за межами міста, наберіть (215) 686-8686

«Дякуємо за те, що допомагаєте нам 

очистити наше чудове місто!» 




