
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
НОВОРАЙСЬКОЇ ОТГ

№4            17 березня 2020 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ
Про    попередження   розповсюдження   нової  коронавірусної   інфекції (COVID-19), 
введення   обмежувальних     заходів   на    території    Новорайської   сільської   ради (ОТГ)
        
 З метою попередження розповсюджен-
ня нової коронавірусної інфекції (COVID-19) 
на території Новорайської сільської ради 
(ОТГ), з урахуванням ймовірного розвитку 
складної епідемічної ситуації, відповідно до 
статей 28, 30 Закону України «Про забезпечен-
ня санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», керуючись пунктом 20 статті 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»: 
1. Ввести обмежувальні заходи на території 
Новорайської сільської ради (ОТГ) з 
00 год. 00 хв. 12.03.2020 до 03.04.2020 року, а 
саме:
1.1. Відділу освіти, молоді та спорту:
 1) Призупинити освітній процес у за-
кладах загальної середньої, дошкільної, освіти 
усіх типів, форм власності Новорайської сіль-
ської ради (ОТГ).
 2) Внести корективи до навчальних 
планів освітніх програм закладів загальної
середньої, дошкільної освіти, організувати 
навчання з використанням можливостей дис-
танційної освіти, інтернет-ресурсів, тощо.
 3) Посилити дезінфекційний режим 
(проведенням вологих прибирань з  викорис-
танням дезінфікуючих засобів в приміщеннях 
закладів,  учбових  кімнатах, групах,  місцях 
спільного користування).
 4) Обмежити проведення спортивних 
заходів на території Новорайської сільської 
ради (ОТГ).
1.2. Відділу культури та туризму:
 1) Обмежити роботу Будинків культу-
ри, сільських клубів, бібліотек, культурно
масових заходів, заборонити відвідування 
громадян.

   
 2) Провести інформування жителів 
громади через соціальні мережі, сайт, та
дошки оголошень, щодо правил та рекоменда-
цій по запобіганню зараження коронавірусом 
(COVID-19). 
1.3. Керівникам бюджетних установ:
      1)  Забезпечити недопущення до робо-
ти працівників з ознаками інфекційного за-
хворювання.
 2) Посилити дезінфекційний режим 
(проведенням вологих прибирань з
використанням дезінфікуючих засобів в при-
міщеннях, кабінетах, на сходах, вхідних гру-
пах, місцях спільного користування).
 3)  Провести інформаційно-роз’ясню-
вальну роботу, щодо запобіганню зараження
коронавірусом (COVID-19).
1.4. Приватним підприємцям, власникам ма-
газинів, аптек:
 1)  Проводити дезінфекцію з викорис-
танням дезінфікуючих засобів приміщень та 
торгового обладнання, вхідних груп.
 2)  Запобігати одночасному скупченню 
відвідувачів.
 3)  Забезпечити працівників засобами 
індивідуального захисту.
       4)  Забезпечити недопущення до робо-
ти працівників з ознаками інфекційного   за-
хворювання.
2.  Надати рекомендації релігійним установам, 
щодо проведення служіння в період обмежу-
вальних заходів на території Новорайської 
сільської ради (ОТГ).
3. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження залишаю за собою.

Сільський голова                  О.А. Шокуров
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ЯК СЕБЕ ЗАХИСТИТИ ВІД ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ

Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за 
самопочуттям
Повноцінне харчування, здоровий 

сон, фізичні вправи та водний баланс ор-
ганізму.

Мийте часто руки з милом 
упродовж 20-ти секунд
Або користуйтесь антисептиком, 

вміст спирту в якому не повинен бути 
менше 60-80%.

Уникайте дотиків до свого   
обличчя
Не торкайтеся брудними руками 

своїх очей, носа та рота.
За перших симптомів звертайтеся 
до лікаря
У разі появи перших симптомів ГРВІ 

невідкладно зверніться до свого сімейно-
го лікаря.

Уникайте контакту з людьми із 
симптомами ГРВІ
З тими, хто має симптоми застуди. 

Мінімальна дистанція — 1,5 метра.
Термічно обробляйте продукти
Не їжте сире м’ясо, м’ясні субпродук-
ти та яйця.

ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ АМБУЛАТОРІЇ
 Діяльність амбулаторій сімейного 
лікаря є логічною основою ефективної 
системи охорони здоров’я, оскільки вона 
відповідає більшій частині запитів насе-
лення. Аналіз економічних показників 
діяльності амбулаторій сімейного лікаря 
підтверджує, що сімейна медицина рен-
табельна за рахунок зменшення направ-
лень на консультації, аналізи, госпіталіза-
цію  в район. З гарної новини для жителів 
Новорайської сільської ради розпочалися 
перші дні березня - це заміна вікон в лі-
карській амбулаторії. 

Загальна вартість проведених робіт скла-
ла 117689  грн. То що ж це дає громаді ок-
рім візуального покращення зовнішнього 
виду будівлі? Насамперед це покращення 
внутрішнього температурного мікроклі-
мату будівлі і як факт поліпшення робо-
чих умов працівників та відвідувачів лі-
карської амбулаторії, це перший крок до 
заощадження енергоносіїв, які на сьогод-
нішній день болісно відкликаються при 
формуванні бюджету ОТГ. Покращення 
роботи амбулаторії – це важливий крок 
вперед, особливо для сільських населених 
пунктів. Відтепер мешканці Новорайської 
громади зможуть отримувати якісніші ме-
дичні послуги особливо в зимовий період 
в оновленій амбулаторії сімейної меди-
цини. Адже населення повинне мати від-
повідні умови життя незалежно від місця 
проживання.

Спеціаліст ІІ категорії  відділу ЖКГ 
Микола Чеханцов 

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
«ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»

 Основною метою діяльності кому-
нальної установи « Центр надання соці-
альних послуг» Новорайської сільської 
ради є сприяння у задоволенні соціальних 
потреб сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. Наше завдання – 
вселити в людей надію та віру в добро .
Всі ми - члени великої родини, які 
щиро вболівають за своїх підопічних 
і радіють, коли бачать, якою вдячні-
стю світяться обличчя тих, кому ми 
допомагаємо подолати труднощі, що 
з різних обставин виникли в житті. 
На даний час уста-
нова забезпечує лю-
дей пільгових кате-
горій новими речами 
а саме:  куртки жі-
ночі (М) та шкар-
петки чоловічі, жіночі, дитячі. 
Ми поруч з тими хто потребує !!!

Директор КУ «Цент надання 
соціальних послуг»

Олена Фатєєва
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ПОЗИТИВНІ НАДБАННЯ У ЕКОНОМІЧНІЙ, 

СОЦІАЛЬНІЙ ТА КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ

 Протягом 2019 року були виконані 
слідуючи  пріоритетні завдання:
 Розроблена та затверджена на сесії 
сільської ради Стратегія розвитку Ново-
райської ОТГ на 2019-2025 роки; виготов-
лено та затверджено Генеральний план 
села Новорайськ; відкрита Поліцейська 
станція в с.Новорайськ; придбано спе-
цтехніку та виробниче обладнання для 
КП «Комунальник»; здійснено ямковий 
ремонт доріг та вулиць населених пунк-
тів громади; встановлено дитячий ігро-
вий майданчик в с Крупиця. 
 По закладам культури:
- в Новорайському Будинку культури 
замінено 246 театральних крісел, а саме 
встановлено нові, м’які, сучасні театраль-
ні крісла;по закладах культури громади 
були проведені косметичні ремонти при-
міщень та фасадів будівель;придбано: 
звукопідсилююча апаратура, 2 мікрофо-
ни та обладнання для забезпечення за-
кладу підключенням до мережі Інтернет, 
ноутбук та кольоровий принтер.
 По закладам освіти:
- безкоштовне харчування учнів 1-4 кла-
сів, та здобувачів освіти пільгової кате-
горії 5-11 класів;у Монастирській фі-
лії Новорайського ОЗПЗСО зроблено 
часткове переобладнання приміщень;у  
Костирській філії Новорайського ОЗПЗ-
СО зроблено ремонт системи опалення; 
здійснено часткову заміну вікон із засто-
суванням енергозберігаючих технологій 
у Новорайському ОЗПЗСО;придбано : 11 
Smart телевізорів для 2 закладів ПЗСО , 
дошки, дидактичні засоби навчання для 
учнів 1-х класів, сучасні меблі (парта + 
стілець) для учнів початкових класів, ме-
блі для зони відпочинку та робоче місце 
вчителя,комп’ютерне обладнання (про-
ектор – 8шт., принтери – 6шт.), 3 плити 
електричні для 2 ЗПЗСО та 1 закладу до-
шкільної освіти, 2 твердопаливні котли 
для Монастирької філії та Костирської 
філії Новорайського ОЗПЗСО, огорожу 

для Червономаяцького ЗПЗСО,  спор-
тивний інвентар для закладів загальної 
середньої освіти ;у Новорайському закла-
ді дошкільної освіти встановлено вхідні 
двері, покладено лінолеум та проведено 
ремонт системи опалення; у 7 закладах 
освіти здійснено косметичні ремонти 
приміщень.
 По соціальній роботі:
- надана матеріальна допомога 39 учасни-
кам АТО по 2500 грн. кожному;одинадця-
тьом ювілярам, яким виповнилось 85 та 
90 років виплачено по 200 грн.; здійсню-
валися виплати на поховання 8 громадян 
по 1000 грн; шести ветеранам війни до 
Дня Перемоги надано матеріальну допо-
могу по 1000 грн.; до дня літньої людини 
було вручено 52 продуктових подарунка 
людям поважного віку, яким виповнилося 
за 85 років; до дня людей з обмеженими 
можливостями та до Новорічних свят зав-
дяки спонсорській підтримці діткам вру-
чено подарунки.
За рахунок «Іншої субвенції з місцевого 
бюджету» постраждалі внаслідок Чорно-
бильської катастрофи в 2019 році забез-
печені медичним обслуговуванням. Для 
Пункту прокату надання технічних та 
інших засобів реабілітації КУ «Центр на-
дання соціальних послуг» за рахунок ко-
штів місцевого бюджету придбано 4 інва-
лідні візки.  

Заступник сільського голови
Ірина Стешенко

ВИЗНАЧЕНО ЗАГАЛЬНИЙ 
ПЕРЕЛІК  ПОСЛУГ НОВОРАЙСЬКОЇ ОТГ

Виконавчий комітет у процесі своєї діяль-
ності у межах повноважень рішенням від 30 
січня 2020 року №11 затвердив перелік адмі-
ністративних послуг у кількості 115 (сто п’ят-
надцять), які  надаються Новорайською сіль-
ською радою та її органами під час здійснення 
власних  (самоврядних) та делегованих повно-
важень органів місцевого самоврядування. 
Для ознайомлення з переліком послуг зверта-
тись до секретаря сільської ради (кабінет №1).

Спеціаліст І категорії
Людмила Моісеєнко



Розповсюджується 
безкоштовно.

Наклад 
 1000 примірників

Інформаційний вісник Новорайської ОТГ
Засновник:Новорайська сільська рада Бериславського району

Офіційний сайт: https://novorajskaotg.dosvit.org.ua
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Адреса:
с.Новорайськ

Бериславький р-н,
Херсонська обл.
вул.Соборна, 32

ШУКАЄМО ПАТРОНАТНУ СІМ’Ю 
НА ТЕРИТОРІЇ НОВОРАЙСЬКОЇ ОТГ

Патронат над дитиною – це 
тимчасовий догляд, вихо-
вання та реабілітації дитини 
в сім’ї патронатного вихова-
теля на період подолання 
дитиною, її батьками або 
іншими законними пред-

ставниками складних життєвих обставин.
Метою патронату над дитиною є забез-
печення захисту прав дитини, яка через 
складні життєві обставини тимчасово не 
може проживати разом з батьками або 
законними представниками, надання їй 
та її сім’ї послуг, спрямованих на повер-
нення у сім’ю відповідно до найкращих 
інтересів дитини. Термін перебування 
дитини в сім’ї патронатного виховате-
ля встановлюється органом опіки та пі-
клування і не може перевищувати трьох 
місяців. Патронатним вихователем 
може бути громадянин України, який має 
досвід виховання дитини, відповідні жит-
лові умови для надання послуг з догляду, 
виховання та реабілітації дитини у своє-
му помешканні.Перед тим, як розпочати 
роботу патронатними вихователями, Вам 
буде потрібно пройти спеціальну підго-
товку – навчальний курс, який дозволить 
опанувати всі тонкощі роботи з дітьми.
Патронатному вихователю  гарантовані 
заробітна плата, грошова допомога на ди-
тину та професійна підтримка фахівців.
Запрошуємо до співпраці усі небайдужі 
родини, які готові поділитися сімейним 
теплом з дітьми, які мають ризик зали-
шитися без батьківського піклування 
та потребують тимчасової підтримки. 
Про більш детальну інформацію про 
сімейний патронат Ви зможете дізнати-
ся, звернувшись у Новорайську сільську 
раду.

Громадський помічник
дільничного офіцера поліції

Діна Бушневич

ВІТАЄМО УЧАСНИЦЬ ІІІ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД !

       Одним із пріоритетних завдань сучасної 
школи є створення умов, які забезпечують 
виявлення та  розвиток талановитих дітей. 
Участь у предметних олімпіадах - яскра-
вий показник ефективної роботи з обда-
рованою молоддю. У Херсонській області 
завершився ІІІ (обласний) етап Всеукраїн-
ських учнівських предметних олімпіад. У 
цьому навчальному році 4 учениці мали 
змогу представити Новорайську громаду 
на обласному рівні -  з української мови та 
літератури – Джура А.В. (учениця 10 кла-
су Новорайського ОЗПЗСО), з англійської 
мови – Фартушна В.А. (учениця 11 класу 
Червономаяцького ЗПЗСО та Джура А.В. 
(учениця 10 класу Новорайського ОЗПЗ-
СО),  з географії – Чупілко О.Г. (учениця 
10 класу Новорайського ОЗПЗСО). Учас-
ниці ІІІ етапу гідно представили рідну 
громаду, показали добрий результат та 
учениця 10 класу Новорайського ОЗПЗСО 
ДЖУРА АНАСТАСІЯ  виборола ІІІ місце 
у олімпіаді з української мови та літера-
тури. Щиро вітаємо учасниць обласного 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпі-
ад, а також педагогів, які їх підготували. 
Бажаємо нових перемог та творчих злетів!

Спеціальст І категорії
відділу освіти, молоді та спорту

Надія Барсук 

ОГОЛОШЕННЯ
розпочалась подача проектних заявок 

по бюджету участі для громадян 
з 1 березня по 15 травня 2020 року

Бюджет участі – це демократичний про-
цес, який надає можливість кожному гро-
мадянину брати участь в розподілі ко-
штів місцевого бюджету через створення 
проектів для покращення сіл громади та 
голосування за них. Будь-який житель сіл 
громади може подати проект, пов’язаний 
з покращенням життя в своєму селі, взяти 
участь у конкурсі, перемогти в голосуван-
ні і спостерігати за тим, як його проект ре-
алізують в рамках бюджету.  
Роз’яснення щодо написання заявки, 
бланки та будь-яку іншу  інформацію  
можна отримати в Новорайській сільській 
раді (каб.№4 Регеда Вероніка Сергіївна) 
та Червономаяцькому старостинському 
окрузі (діловод Лакіза Ірина Павлівна).


