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ПРИВІТАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 
Шановна громадо!

Від щирого серця вітаю Вас з Днем Державного Прапора та  Днем Незалежності України!
 Вже 28 років ми маємо свою історію – історію незалежної України. 1991 рік став 
поворотною віхою для нашої держави. Актом проголошення незалежності, 
Україна зробила свій вибір на користь демократичного розвитку та самостійності. 
У цей доленосний день втілилася  віковічна мрія багатьох поколінь українців, їхнє 
прагнення бути господарями у власному домі та вільно жити у своїй суверенній державі.
 День Незалежності в серцях українців став новою точкою відліку в житті кож-
ного з нас, дав почуття самоствердження, відчуття волі та суверенності. Символом 
нашої незалежної Батьківщини є Державний прапор, – втілення національної єдності, 
честі та гідності. Під його знаменом багато поколінь українців йшло до проголошення 
самостійної України. Під ним український народ утвердив віковічну ідею про державність 
і самостійність. Це прапор миролюбства. Його барви – блакить неба і зерновий лан, він 
нагадує наше літо. Його ми маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню.
 День Державного прапора  та  день Незалежності України - це не просто дати.  Це пам’ять 
про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. Це Дні, 
коли на карті світу з’явилася незалежна держава Україна із своїми державними символами.
  З нагоди свят  щиро  бажаю  вам  стабільності,  миру  та  успіхів.  Вірю, 
що єдність народу України допоможе відновити спокій та мир на рідній зем-
лі і захистити незалежність та свободу держави. Бажаю усім міцного здоров’я, 
щасливої долі, родинного затишку, успіхів та   наснаги   на довгі і щедрі літа.

Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі!
З повагою,
Сільський голова                                                                                          Олександр Шокуров

ІНФРАСТРУКТУРНА СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 Новорайська сільська рада, як 
об’єднана територіальна громада, 
вперше у 2019 році отримує субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних   громад   в   розмірі   2388700 грн, 
передбачено співфінансування в розмірі 10%.
  За кошти субвенції планується прид-
бати  для  Комунального підприємства  
«Комунальник»  спецтехніку та 
виробниче обладнання, а саме : 
екскаватор-навантажувач, трактор колісний 
МТЗ «БЕЛАРУС», відвал залізний для тракто-
ра МТЗ, причеп тракторний, причеп двовісний, 
причеп-асенізатор  вакуумний  одновісний 
3700 літрів, подрібнювач відходів деревини 

PL-160, косарку-кущоріз ЕМ з гідроприво-
дом, дизельний генератор Hyundai DHY 6500L.
 Вже проведений тендер по 
закупівлі екскаватора-навантажувача та в 
найближчий час планується його доставка.
  Придбання спецтехніки та виробничого 
обладнання для комунального підприємства 
«Комунальник» дозволить надавати більш 
якісні послуги, що буде сприяти створення 
належних умов для життя мешкан-
ців громади, оптимізації надання кому-
нальних послуг, покращення санітар-
ного стану території громади.

Начальник відділу фінансів,
планування та інвестицій

Анна Федоренко



Літо найяскравіша, кольорова 
та багатозвучна пора року!

       Канікули – час, коли школярі можуть від-
почити від шкільних клопотів, це час ігор, за-
бав, спілкування, свободи у виборі занять, по-
повнення, витрачених за навчальний рік, сил 
та відновлення здоров’я. Усі школярі міст і сіл 
з нетерпінням чекали цієї пори. Не виняток і 
учні закладів загальної середньої освіти Но-
ворайської сільської ради. Але перед малечею 
все рівно постає дилема:  де ж цікаво, весело, 
головне корисно провести своє дозвілля? Від-

повідь очевидна – ну, звичайно ж , в таборі !
      Завдяки належній організації, підготовці 
та співпраці відділу освіти, молоді та спорту 
та директорів закладів освіти Новорайської 
сільської ради з 1 червня двері пришкільних 
таборів відпочинку  широко розкрилися для 
вісімдесяти діточок, здобувачів освіти Но-
ворайського закладу повної загальної се-
редньої освіти та Костирської початкової 
школи, а також для шістдесяти п’яти учнів 
Червономаяцького закладу повної загаль-
ної середньої освіти та Монастирської по-
чаткової школи-закладу дошкільної освіти, 
включаючи учнів пільгових категорій. На 
утримання пришкільних таборів рішен-
ням сільської ради  були виділені кошти. 
Всі вихованці харчувалися безкоштовно.
        Вихователі загонів у дружній співпра-
ці із педагогами – організаторами та вчите-
лями закладів освіти підготували цікаві та 
змістовні заходи, що розвивають творчість, 
фантазію, увагу, вчать дітей бути  справжні-
ми патріотами та достойними громадяна-
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ми нашої Батьківщини. Завдання педагогів, 
які працюють у таборі, полягає в тому - щоб 
замінити рутинну повсякденну роботу твор-
чою, скрізь побачити позитив, не зводити 
оздоровлення учнів тільки до харчування, 
прогулянок на свіжому повітрі, не відкида-
ти жодної цікавої та корисної пропозиції 
стосовно організації табору.  Відповідно у 
пришкільних таборах Новорайської сільської 
ради  щодня проводились різноманітні кон-
курси, цікаві та рухливі ігри, виховні заходи. 
 Кожен день в таборі був тематичним: 
«День захисту дітей», «День дружби», «День 
– талантів», «День здоров’я», «День спорту», 
«День туризму», «День веселих подорожей», 
«День краси довкілля», «День нагороджен-
ня». Виховна робота у пришкільних таборах 
формується за напрямами: спортивно-оз-
доровча, художньо-естетична, краєзнавча 
та гурткова робота. Враховуючи інтереси 
дітей, робота розподілялась таким чином, 
щоб діти займались цікавою для них спра-
вою. Змістовно та захопливо пройшли поїзд-
ки до м.Херсон, м.Нова Каховка, с.Респу-
бліканець та пожежної частини м.Берислав!

       Спокійно та результативно закінчилася 
робота таборів з денним перебуванням.  За 
всіма досягненнями, звичайно, стоїть щоден-
на, правильно спланована робота колективу.  
Наступного року пришкільні табори відпо-
чинку знову відкриють свої двері для дітей 
закладів освіти Новорайської сільської ради.

Спеціаліст І категорії відділу освіти, 
молоді та спорту 

Надія Барсук
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Про хід підготовки закладів освіти 

Новорайської сільської ради 
до роботи у новому 2019/2020  навчальному році
 З метою реалізації освітньої держав-
ної політики, забезпечення належного рівня 
життєдіяльності закладів освіти у 2019/2020 
навчальному році відділом освіти, молоді та 
спорту сільської ради здійснюється відповідна 
робота, спрямована на своєчасну підготовку 

закладів освіти до нового навчального року.
 На території Новорайської сільської 
ради (ОТГ)  функціонує 7 закладів освіти: 
1 заклад повної загальної середньої освіти, 
1 опорний заклад повної загальної серед-
ньої освіти, 2 філії опорного закладу, одна 
з яких включає надання послуг дошкіль-
ної освіти та 3 заклади  дошкільної  освіти.  
1 вересня 2019 року до 1 класу прийдуть 54 
учні, які навчатимуться за оновленим Держав-
ним стандартом початкової освіти відповідно 
до Концепції  «Нова українська школа». Ад-
міністрація закладів загальної середньої освіти 
та учителі, які розпочнуть роботу у перших 
класах, пройшли навчання - тренінги з органі-
зації освітнього процесу за оновленими про-
грамами та методиками.     
 Обсяг субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на забезпечен-
ня якісної, сучасної та доступної загаль-
ної середньої освіти «Нова українська   
школа» становить 167882грн, співфінансу-
вання з місцевого бюджету  складає 89440грн.
У 2019/2020 навчальному році очікується роз-
ширення мережі інклюзивних класів, а саме у 
4 інклюзивних класах 2 закладів освіти навча-
тимуться  4 здобувачі освіти, що на 2 дитини 
більше, ніж у поточному навчальному році. 
За рахунок державної субвенції та місцевого 
бюджету будуть створені умови для навчан-

ня дітей з особливими освітніми потребами. 
 Заклади освіти не забезпечені у повній 
мірі педагогічними кадрами. Є потреба в учите-
лях географії, фізики,  математики, початкової 
школи,  соціального педагога та логопеда-де-
фектолога. Кількість молодих спеціалістів, які 
приходять працювати до закладів освіти, про-
тягом кількох років поспіль не перевищує 1 %.  
 У всіх семи закладах освіти
проводиться  косметичний ремонт приміщень;
     - у  Монастирській філії Новорайського  опор-
ного закладу повної загальної середньої освіти 
зроблено  часткове  переобладнання  приміщень;
   - у  Костирській філії Новорайського опор-
ного закладу повної загальної середньої 
освіти проводиться ремонт системи опалення;
До початку опалювального сезо-
ну заклади освіти частково забезпе-

чені твердим паливом. Восени очікуєть-
ся чергове надходження вугілля. 
 Таким чином, до початку навчального 
року буде виконано ряд вимог санітарного за-
конодавства щодо утримання закладів освіти.

 

 Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Валерій Корибут

Найбільша цінність для 
Новорайської ОТГ – ЛЮДИНА

 У ході реформування територіальної 
організації влади, з боку населення підвищили-
ся вимоги до якості та оперативності надання 
різних соціальних послуг в громаді. Тому 
постало важливе завдання – створення 
комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг». З метою покра-
щення надання соціальних послуг у 
сфері соціального захисту населен-
ня  на території Новорайської об’єднаної 
територіальної громади 18 грудня 2018 року, 



Розповсюджується 
безкоштовно.

Наклад 
 500 примірників

Інформаційний вісник Новорайської ОТГ
Засновник:

Новорайська сільська рада Бериславського району
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рішенням сесії сільської ради створено но-
вий центр, на обслуговуванні якого знахо-
дяться 31 одиноко (проживаючих самотньо) 
громадян.  Із них 4 осіб, яким за 90 років, 7 
осіб, яким понад 85 років, 4 громадян об-
слуговуються на платній основі. В «Цен-
трі надання соціальних послуг» працює  4 
соціальних робітника, яким 25 січня 2019 
року урочисто  було вручено велосипеди.
 Додатково створена нова посада фахів-
ця із соціальної роботи який забезпечує:
 -роботу з дітьми та молоддю з функціо-
нальними обмеженнями;
 -попередження негативних ситуацій у 
родині та надання таким родинам своєчасної 
допомоги;
 -збереження сімейного середовища для 
дитини;
 -запобігання вилучення дітей із сімей;
 -надання допомоги соціально неадапто-
ваним сім’ям у набутті навичок відповідаль-
ного батьківства та пошуку власних ресурсів 
для самостійного розв’язання життєвих про-
блем.
           Головна мета центру : сприяти добро-
буту та підвищенню життєвого рівня насе-
лення, охопити вразливі верстви населення, 
такі як  малозабезпечені сім’ї, учасники АТО, 
сім’ї загиблих учасників АТО, діти- інваліди, 
інваліди першої та другої групи, а також на-
дання соціальної допомоги людям, які опи-
нилися в складних життєвих обставинах.             
 З метою створення умов для усунення 
обмежень життєдіяльності та підтримки со-
ціальної незалежності громадян Новорайсь-
кої ОТГ, які частково або повністю втратили 
здатність до самообслуговування або пересу-
вання у зв’язку з похилим віком, хворобою та 
інвалідністю, при КУ «Центр надання соціаль-
них послуг» Новорайської ОТГ працюватиме 
пункт прокату технічних засобів реабілітації. 
На черговій сесії сільської ради було прий-
нято рішення про виділення коштів на прид-
бання колісних крісел в сумі 22000 гривень. 

 Також висловлюємо слова вдячності 
за  благодійний внесок для надання послуг 

з прокату депутату Херсонської обласної 
ради Йосипенку  Ігору Васильовичу, який 
забезпечив  установу чотирма ходунка-
ми та директору ПП «Агрофірма – Додола» 
Штендері Василю Володимировичу який
надав крісло колісне та милиці.

Директор КУ «ЦНСП»
Олена Фатєєва

Адреса:
с.Новорайськ

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

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

Шановні жителі Новорайської 
об’єднаної територіальної громади!

 Нагадуємо вам, що спливає термін 
сплати  земельного  податку – до  29.08.2019 року.
Повідомляємо, що  у разі несплати в 
установлений строк податкового 
зобов’язання, застосовується штраф та 
нараховується пеня у порядку і 
розмірах, передбачених статтями 126 
і 129 Податкового кодексу України.
 Нараховану суму земельного 
податку можна дізнатись у відділі 
фінансів, планування та інвестицій 
Новорайської сільської ради (кабінет №9).

Спеціаліст І категорії 
з економічних питань

Олена Остапчук


