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  Традиційно восени в Новорайській ОТГ 
відзначаються Дні села. 28 вересня 2019 року  
святкувалась 238 річниця Дня села Червоно-
го Маяка. Саме в цей день з’їжджаються до 
свого рідного куточка люди, які тут народи-
лися, виросли, де відчули справжню материн-
ську ласку та турботу, цінні поради батька. В 
цей день село, як завжди, радо зустрічає гос-
тей. На початку свята усіх присутніх привітав 
очільник Новорайської ОТГ Олександр Шо-
куров, який підкреслив, що як людина, так і 
кожне, село та селище мають свою назву, своє 
життя, свою культуру, свій початок, свою істо-
рію. Зазначив, що добро віддячується добром. 
Тож робіть добрі вчинки, допомагайте один 
одному. І куди б не закинула вас доля, не забу-
вайте про своє рідне село.  Гаслом свята став 
вираз: «Гуляй, громадо!». Із теплими словами 
до мешканців села звернувся  в.о.старости Во-
роний Олександр Олександрович, який подя-
кував людям, які небайдужі до проблем гро-
мади та беруть активну участь у житті села. 
Також, побажав селу розквіту, міцного здо-
ров’я та добробуту громаді, наголосивши, що 
такі свята дають людям надію на краще життя 
і спонукають вірити в себе і у свої можливо-
сті. Далі для гостей був святковий концерт, 
пригощання кулішем, різноманітні розваги, 
конкурси та святкова дискотека. Наступний 
День села пройшов 06 жовтня 2019 року в 
селі Новорайськ, якому виповнилося 171 рік. 
Свято розпочалося з відкриття першої По-
ліцейської станції в Бериславському районі.

Також на святі були інстальовані виставки 
художників, дитячі малюнки, стенди від ор-
ганізацій.  На площі, біля Будинку культури, 
проходив святковий концерт на якому кері-

вництво та гості свята вітали громаду. В пар-
ковій зоні пригощали смачним козацьким ку-
лішем. На протязі дня у центрі села були розва-
ги, як для дорослих, так і для дітей. У вечірній 
час в  актовій залі Новорайського Будинку 
культури пройшов концерт групи General 
Voice. А фіналом свята став святковий салют. 
  12 жовтня 2019 року село Монастирське 
вперше за 236 років святкувало День села. 
Концертна програма проходила з викорис-
танням нової звукопідсилюючої апаратури. 
На святковому концерті лунали привітан-
ня від керівництва та аматорів сцени зі всієї 
ОТГ. Поки батьки насолоджувались концер-
том, поряд на дитячому майданчику діти за-
хоплено розважались на батутах та кушту-
вали цукрову вату. 13 жовтня 2019 року село 
Костирка святкувало свій 95 рік народження. 
Концертна програма була наповнена співа-
ми, танцями, художніми мініатюрами, кон-
курсами. Громаду вітали керівництво та гості 
свята. Присутніх на святі пригощали козаць-
ким кулішем та рибальською юшкою. Хо-
четься відмітити, що на кожному святі ама-
тори сцени зі всіх сіл ОТГ виступали разом 
-  єдиною родиною. Такі свята дають людям 
надію на краще життя і спонукають вірити в 
себе і у свої можливості та спільне майбутнє.

Начальник  відділу культури та туризму  
С.В.Аркушенко

ОСІННІЙ СВЯТКОВИЙ МАРАФОН



та комунальної власності встановлена на рівні 
3-4,5 відсотки від нормативної грошової оцін-
ки, що становить в середньому 1125 грн/га.
  В резерві залишаються лише земельні ді-
лянки загальною площею – 2481,11 га; зокре-
ма пасовища загальною площею - 949,79 га; 
землі лісового фонду - 811,25 га; землі іншого 
сільськогосподарського призначення - 690,87 
га; ділянки зарезервовані для задоволення 
потреб учасників АТО – 17,0 га; ділянки іс-
торико-культурного призначення – 8,20 га.
  Додатково надаємо інформацію, що Голов-
ним управлінням Держгеокадастру передано 
у комунальну власність землі сільськогоспо-
дарського призначення за межами населених 
пунктів загальною площею 2589,34 га, це зе-
мельні ділянки резервного фонду на які укла-
дені договори оренди площею 1822,53 га, зе-
мельні ділянки фермерських господарств та 
земельні ділянки особистих селянських госпо-
дарств, що перебувають у постійному користу-
ванні громадян площею 745,81 га, також землі 
резервного фонду, які передбачені для забезпе-
чення потреб учасників АТО площею – 17,0 га.

Начальник відділу земельних відносин 
та комунальної власності

С.М.Дерлі               
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Інформація про стан використання зе-

мельного фонду Новорайської сільської 
ради (ОТГ) станом на 01.09.2019 року

  Загальна площа земельного фонду Новорай-
ської сільської ради (об’єднаної територіаль-
ної громади) становить 22188,30 га; із них сіль-
ськогосподарського призначення 16631,72 га в 
тому числі ріллі 15442,71 га із неї 12470,96 га це 
паї громадян та особисті селянські господар-
ства (ОСГ), що перебувають у приватній влас-
ності, у розрізі земель приватної власності сіль-
ськогосподарського призначення площа паїв 
громадян становить 11461,61 га та особистих 
селянських господарств (ОСГ) - 1009,35 га; 
Паї громадян та ОСГ із загальної їх пло-
щі 12470,96 га на площу 9474,35 га передані 
відповідно до договорів оренди сільгосп-
підприємствам (ТОВ «ЮТС-Агропродукт», 
ФГ «Агро-Альянс»,  ПП «Агрофірма-До-
дола», ТОВ «Вінтекс ІК», ТОВ «АГРО-
ТЕКС», ТОВ «ОМТ-Лідер», ТОВ «Українські 
фрукти», ТОВ «Органічні фрукти», ПАВ-
КФ «Надежда», ФОП «Михальчук С.В.», 
ФОП «Степаниця О.І.», ФОП «Бойко Р.Р.», 
ТОВ «Зоотехнологія» та ТОВ «КПТ-Агро»); 
Самостійно (одноосібно) власни-
ками  обробляються – 2996,61 га; 
Земельний податок встановлений у розмі-
рі 0,90 відсотків від нормативної грошо-
вої оцінки, ця сумма складає 220,05 грн/га.
Площа земельних ділянок фермерських гос-
подарств на території Новорайської ОТГ 
становить 1496,65 га (ФГ «Сігма», ФГ «Ку-
чер», ФГ «Шанс+М», ФГ «Литвиненко», 
ФГ«Ізабела», ФГ «Лідія», ФГ «Золоте поле», 
ФГ «Світанок 2», ФГ «Агро-Альянс», ФГ 
«Ялти», ФГ «БАСФ», ФГ «Коміс», ФГ «Куца 
Балка», ФГ «Роднічок», ФГ «Істок 2006»). 
Також на території об’єднаної територі-
альної громади розміщена ділянка пло-
щею 183,00 га, яка передана в користу-
вання Бериславському аграрному ліцею.
Площа земель резервного фонду сільсько-
господарського призначення, зі складом угідь, 
ріллі та іншого сільгосппризначення стано-
вить - 1822,53 га; ці земельні ділянки стовід-
сотково передані в оренду та використову-
ються відповідно до цільового призначення. 
Орендна плата за земельні ділянки державної 

Ще один крок до «нового».  
   Новорайська ОТГ стала переможцем 2 туру 
4 раунду відбору  учасників фази впроваджен-
ня Програми «U-LЕAD з Європою» в частині 
створення Центру надання адміністратив-
них послуг (ЦНАП) за новими стандартами. 
    Приміщення ЦНАПу буде розміщене на 
І поверсі  будівлі адміністративного при-
міщення сільської ради за адресою: с. Но-
ворайськ, вул. Соборна, 32, де передбачено 
надання наступних послуг: паспортиста, ре-
єстратора, архітектора, кадастрового ре-
єстратора, нотаріуса. Також  передбачені: 
операційна зала, дитяча кімната, санітарні 
вузли. У створенні ЦНАПу передбачено до-
ступ до приміщення для осіб з обмеженими 
можливостями. З’явиться можливість на-
дання якісних адміністративних послуг не 
лише для населення ОТГ, а також для при-
леглих сільських рад Бериславського району.

Спеціаліст 1 категорії                                                 
Л.В.Моісеєнко
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   21 вересня 2019 року в смт. Асканія-Но-
ва відбувся Фестиваль ініціатив об’єдна-
них громад Херсонської області. Представ-
ники Новорайської сільської ради (ОТГ) 
на чолі із сільським головою О.А.Шокуро-
вим були також учасниками Фестивалю.

Громади – партнери Програми DOBRE пред-
ставили реалізовані проекти, запровад-
жені ініціативи та механізми участі в рам-
ках проекту «Голос громади у місцевому 
самоврядуванні» програми «Децентраліза-
ція приносить кращі результати та ефек-
тивність» (DOBRE). Наша команда вибо-
рола перемогу у Пікніку ідей та отримала 
кошти на реалізацію представленої ідеї!!! 

   На фото знаходиться «Крісло мрій», в яке по-
трібно сісти, зосередитися і подумати, щоб ви 
хотіли змінити в своєму селі для покращення 
життя в ньому. Потім взяти папір і ручку, та 
записати ваші побажання, мрії, пропозиції та 
покласти їх в скриньку. Далі ваші побажання 
будуть розглядатися на засіданнях молодіж-
ної ради, виконкому та сесії сільської ради і по 
мірі можливості будуть втілюватися в життя.
  Цікавим було спілкування представників 
молодіжних рад у форматі живої бібліотеки 
зі спікерами - Беррі Рідом, Юрієм Гусєвим та 
Наталкою Чермошенцевою. Дуже вдячні ГО 
«Громадський центр «Нова генерація» за ор-
ганізацію заходу. Приємно було зустрітися із 

гостями фестивалю − Маратом Кюрчевським, 
керівником проектів з децентралізації, роз-
витку місцевого самоврядування та розвитку 
парламенту Агентства США з міжнародного 
розвитку USAID Беррі Рідом - директором 
програми USAID DOBRE, Юрієм Гусєвим - го-
ловою Херсонської обласної державної адмі-
ністрації.

Від Стратегії до Дій
   На другому семінарі «Від Стратегії до Дій», 
що відбувся 16-17 жовтня у м. Одесі пред-
ставниками робочої групи було презентовано 
Програму місцевого економічного розвитку 
(МЕР) Новорайської об’єднаної територіаль-
ної громади Херсонської області та План дій 
з її впровадження, що розроблені в рамках 
Програми «Децентралізація приносить кра-
щі результати та ефективність» (DOBRE).

 

   
  Програма МЕР повністю відповідає Стра-
тегії розвитку громади і розроблена на її 
виконання в частині розвитку місцевої 
економіки. Програма містить перелік кон-
кретних проектів, які реалізовуватиме гро-
мада у найближчій перспективі, а саме:
•  Облаштування комерційно-розважальних 
просторів у селах Новорайськ і Червоний 
Маяк;
•  Розроблення та промоція бренду Новорай-
ської громади;
•  Створення системи туристичної навігації в 
с.Червоний Маяк.
Програма МЕР буде розгляну-
та  на засіданні Виконавчого коміте-
ту та затверджена сесією сільської ради.

Спеціаліст І категорії 
з інвестиційної діяльності

В.С.Регеда



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

НОВА СПЕЦТЕХНІКА
   За кошти інфраструктурної субвенції з дер-
жавного бюджету, та частково з місцевого, для 
комунального підприємства «Комунальник» 
придбано два новеньких колісних трактори. 
Придбання спецтехніки значною мірою покра-
щить надання якісних послуг для населення.

НОВІ ТЕАТРАЛЬНІ КРІСЛА
 Одним із актуальних завдань Ново-
райської ОТГ є забезпечення належ-
ного розвитку культури та створен-
ня умов для згуртування мешканців. 
Проектом програми DOBRE за співфінан-
суванням Новорайської сільської ради 
була проведена  заміна 246 театральних 
крісел в Новорайському Будинку культу-
ри, аби глядачі мали комфортні умови для 
відвідування концертів, театральних ви-
став, перегляду фільмів, а також проведен-
ня громадських зборів. Влада ОТГ надає цій 
проблемі першочергового значення, оскіль-
ки передбачила даний захід в програмі со-
ціально-економічного розвитку на 2019 рік.

НОВИЙ ДОРОЖНІЙ ЗНАК
 На дорозі, що веде до села Черво-
ний Маяк встановлено дорожній знак.

УРЯДОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ 
УТРИМАННЯ МОЛОДНЯКА ВРХ

   Згідно Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 07 лютого 2018 року № 107 (зі зміна-
ми) надається державна підтримка (дотація) 
розвитку галузі тваринництва, стабілізація 
поголів’я худоби та поліпшення її генетич-
ного потенціалу, стимулювання збільшен-
ня виробництва продукції тваринництва.
        Для отримання дотації необхідно по-
дати до Новорайської сільської ради (ОТГ) 
кабінет №1 (3 поверх) такі документи:
- копія паспорта особи-власника тварини;
- копія довідки про відкриття рахунка в бан-
ку;
- копія ідентифікаційного номеру фізичної 
особи-власника тварини;
- копія паспорта тварини;
- витяг (довідка) з погосподарської книги 
щодо наявності поголів’я. 

        Дотація на молодняк надається за кожні чо-
тири місяці його утримання наростаючим під-
сумком  з  урахуванням віку молодняка у розмірі:
- за період утримання молодняка віком від 1 
місяця до 4 місяців 1 дня - 300 грн.;
- за період утримання молодняка віком від 4 
місяців 1 дня до 8 місяців 1 дня – 700 грн.;
- за період утримання молодняка віком від 8 
місяців 1 дня до 13 місяців -1500 грн.

ДОВІДКОВО: станом на 1 травня 2019 року 
мешканцями Новорайської  ОТГ отримано 
дотації на молодняк ВРХ у розмірі  283 800 грн.

Спеціаліст 1 категорії                                                 
Л.В.Моісеєнко


