
 
 

Змінний збір на освітню програму та 
операційну діяльність 
КОРОТКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
Голосування 9 лютого 2016 р. — не 
забудьте проголосувати 
www.auburn.wednet.edu/2016levy 
                                          

Рада директорів шкільного округу Auburn зареєструвала день голосування за змінний збір на освітню програму та операційну діяльність на 
вівторок, 9 лютого 2016 р.  Це чотирирічний збір, який заміняє збір на освітню програму та операційну діяльність 2012 р. (2012 Educational 
Program and Operations), термін дії якого минає. Він забезпечує фінансування освітніх програм, транспорту, спеціального навчання, 
технічного обслуговування та охоронних служб, а також усіх спортивних та 
масових заходів. 
  
Збір забезпечує наступне 

 Додаткові вчителі та персонал для програм професійно-технічної 
освіти; програм для обдарованих дітей, почесних, поглиблених 
програм; програм для вивчаючих англійську мову як іноземну. 

 Підручники, класне обладнання, шкільні видаткові матеріали, 

бібліотечні книги, підготовка викладачів і т. д. 
 Усі спортивні заняття, тренери та спортивне обладнання. 
 Куратори усіх шкільних заходів, кружок сценічного мистецтва, 

музична група, шкільний оркестр та музичні інструменти і т.д. 
 Витрати на транспорт для програм спеціального навчання та 

спортивних програм; механіки, паливо, обслуговування автобусів, 

водії автобусів і т. д. 
 Комунальні послуги, технічне обслуговування будинку, догляд за 

територією, охоронні служби, печать і т. д. 
 Частина послуг спеціального навчання.  

 
Підвищення загальної ставки шкільні податків не відбувається — 
ставки зберігаються незмінними 
Передбачається, що після прийняття цього змінного збору ставка 
шкільних податків для місцевих платників податків залишиться 

незмінною на рівні $6,19/$1 000 оцінної вартості нерухомого майна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Округи King та Pierce проводять усі голосування тільки за допомогою 
заочного голосування поштою. Для реєстрації для участі в голосуванні 
відвідаєте веб-сайт www.kingcounty.gov/elections або (в окрузі Pierce) 
www.co.pierce.wa.us/elections.  
  Спеціальне звільнення від оплати збору: Усі особи, що досягли віку 
61 року, а також особи із 100 % непрацездатністю можуть бути 
звільнені від оплати зборів та бондів. прийнятих голосуванням. 
  За додатковою інформацією звертайтеся за адресою 
levy2016@auburn.wednet.edu або за телефоном 253-931-4930. 
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Плановані суми змінного збору 

 
Рік збору Сума збору Розрахункова ставка  

на $1 000  
оцінної вартості 

2017 40,7 млн дол. $4,13 

2018 43 млн дол. $4,23 

2019 45,4 млн дол. $4,34 

2020 47,75 млн дол. $4,43 

 

 
Спорт та масові заходи: 
$0,13 

Освітня діяльність: 
$0,17 

 
Технічне 

обслуговування та 
охорона: $0,14 

 
Спеціальне 
навчання: 

 $0,13 

Освітні програми: 
$0,42 

Транспорт: $0,01 

 

ЯК ВИТРАЧАЮТЬСЯ КОШТИ ВІД ЗМІННОГО 
ЗБОРУ? 
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