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Головне завдання – боротьба з 
поширенням коронавірусу

   Сільська влада спільно з платниками по-
датків робили все, щоб не допустити поши-
рення COVID-19 на своїй території. 
Працівники сільської ради разом з волон-
терами проводили роз’яснювальну роботу 
серед населення щодо шляхів поширення 
коронавірусу та методів запобігання інфіку-
вання.
   З початку карантину, який введен0 на те-
риторії громади з 13 березня, друкована ін-
формація постійно оновлювалась на інфор-
маційних стендах ОТГ, розміщувались статті 
на сайті Новорайської ОТГ та в соціальних 
мережах.
   Сільська влада для попередження та зупи-
нення поширення коронавірусної інфекції 
проводила дезинфекцію найчастіше відвіду-
ваних місць громадянами, організувала до-
ставку продуктів харчування та інших пред-
метів першої необхідності людям літнього 
віку та одиноким жителям.
Також територією населених пунктів грома-
ди регулярно проводяться патрулювання з 
метою запобігання порушень жителями гро-
мади.
   З метою мінімізації ризиків поширення 
гострої респіраторної хвороби коронавірус 
COVID-19 та інших інфекційних хвороб Но-
ворайською сільською радою (ОТГ) були пе-
редбачені та виділені кошти для запобігання 
занесенню та поширенню гострої респіра-
торної хвороби  COVID-19, а саме:
- Передана субвенція Бериславському ра-
йонному бюджету:
- Комунальній установі «Бериславська цен-
тральна районна лікарня» для запрова-
дження заходів із протидії коронавірусу 
2019-nCoV для забезпечення підведення 
системи подачі кисню, закупівлю кисню, 
придбання одноразових костюмів біозахи-
сту, респіраторів, захисних окулярів, щитків 
та рукавичок для індивідуального захисту 
медичного персоналу, швидкі тести на ко-

рона вірус(COVID-19), дезінфікуючі засоби, 
лікарські засоби в сумі 93400,00 грн.;
- КНП «Бериславський районний центр пер-
винної медико-санітарної допомоги» на ін-
дивідуальні засоби захисту, дезінфекційні 
засоби, миючі засоби в сумі 63197,00 грн.
- Придбано захисні маски, дезінфектори на 
суму 2850,00 грн.;
- Виділено кошти на закупівлю ПММ та ав-
тозапчастин для ремонту мед.автомобіля, 
для організації підвезення медичних пра-
цівників на постійно діючий пост до Шило-
вої балки в сумі 18069,00 грн.;
- Передбачено кошти на придбання за-
хисних костюмів та дезінфекторів у сумі 
38000,00грн.;
- Надано продуктові набори для одиноких та 
одиноко-проживаючих 27 осіб похилого віку 
в сумі 4095,00 грн , отриманих від АТБ-Мар-
кет у вигляді благодійної допомоги;
- Надано продуктові набори 21 багатодітній 
родині в сумі 8113,99 грн.;
- Надано продуктові пакунки в кількості 50 
шт. одиноким, одиноко проживаючим гро-
мадянам похилого віку та особам з інвалід-
ністю від благодійного фонду Ігоря Колиха-
єва.
- Придбано для відкриття закладів дошкіль-
ної освіти, після виходу з карантину, то-
варно-матеріальні цінності, засоби захисту 
дезінфекційні засоби, миючі засоби на за-
гальну суму 29139 грн.

   Працівникам КУ «Центр надання соціаль-
них послуг» Новорайської сільської ради 
(ОТГ) в кількості 4 осіб, які безпосередньо 
надають послуги вдома громадянам похи-
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лого віку та особам з інвалідністю, нарахо-
вується щомісячна премія в розмірі 100% від 
посадового окладу на період карантину. 
 Також Комунальним підприємством «Ко-
мунальник», сільською радою та ПП Легусь 
Є.М. придбано  дезінфікуючий засіб та аку-
муляторні оприскувачі на суму 4000 грн. для 
проведення дезінфекції громадських місць.
 Крім того на запобігання поширенню го-
строї респіраторної хвороби коронавірус 
COVID-19 та інших інфекційних хвороб під-
приємствами та господарствами, які розта-
шовані та здійснюють діяльність на терито-
рії сільської ради було виділено:
- ТОВ «ЮТС-Агропродукт» кошти в сумі 
200000 грн. для Берисласької центральної 
районної лікарні;
-  ФГ «Агро – Альянс» (директор Островєр-
хов О.А.), ПП Корчин В.О. та ПП Заплава 
С.П. кошти в сумі 8000 грн. для Червоного 
Хреста.
   Для попередження та зупинення поширен-
ня коронавірусної інфекції від Міжнародно-
го благодійного  фонду «Карітас України» 
надана безкоштовна допомога у вигляді 
одноразових костюмів, респіраторів, захис-
них окулярів, рукавичок та масок для інди-
відуального захисту, дезінфікуючі засоби, 
пірометр на загальну суму 42737 грн.
  Враховуючі все це, можна сміливо сказа-
ти, що спільними зусиллями наша громада 
обов’язково здолає коронавірус і повернеть-
ся до колишнього життя.

Сільський голова
Олександр ШОКУРОВ

Робота  закладів дошкільної освіти під 
час адаптивного карантину

  З 15 червня   2020 року розпочали роботу за-
клади дошкільної освіти Новорайської сіль-
ської ради під час адаптивного карантину.
Перед відкриттям закладів сільською радою 
було закуплено все необхідне для роботи 
безконтактні термометри, засоби індивіду-
ального захисту, антисептики, мило госпо-
дарське, паперові рушники, сода,дизактин   , 
гумові коврики, рукавички гумові . Праців-
ники садочків провели генеральні приби-
рання приміщень з дезінфікуючими засоба-
ми, переформували розміщення в кімнатах 
для занять, розміщення ліжок та сидіння 
за столами таким чином, щоб забезпечити 

максимально можливе фізичне дистанцію-
вання.
 На предмет дотримання протиепідемічних 
заходів 12 червня 2020 року було проведе-
но обстеження закладів дошкільної освіти 
комісією у складі  Розломія Олександра Ми-
хайловича, Грецького Геннадія Віталійови-
ча та Корибута Валерія Петровича.
 Під  час адаптивного карантину заклади 
відвідують 65 дітей.
 Для батьків розроблений Алгоритм прийо-
му та перебування дітей в ЗДО під час каран-
тину.

 Працівники та діти кожного ранку прохо-
дять скринінг із відміткою у спеціальному 
журналі. У кого виявлена температура понад 
37,2 та з ознаками респіраторних вірусних 
захворювань до закладу не допускаються.              
 Також дітям через кожні 4 години вимірю-
ють температуру  записуючи у спеціальний 
журнал. Для працівників постала вимога 
щодо носіння медичних масок та рукавичок.        
 Під час роботи закладів дошкільної освіти 
кожні 2 години працівники  провітрюють 
кімнати, прибирають територію, дезінфіку-
ють приміщення, вхід в будівлі. 
 Працівники садочків та батьки вміють при-
стосовуватись до таких вимог, так як перед 
ними постає питання здоров’я дітей та самих 
себе.

Начальник  
відділу освіти, молоді та спорту

Валерій КОРИБУТ

Місцеві податки та збори. Надходжен-
ня до бюджету Новорайської ОТГ 

за І півріччя 2020 року.
 Успішне виконання функцій та завдань, 
покладених на органи місцевого самовря-
дування неможливе без належного фінан-
сового забезпечення. Основним джерелом 
надходжень до бюджету Новорайської об’єд-
наної територіальної громади є місцеві по-
датки і збори. 25 червня на черговій сесії 
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сільської ради було затверджено рішення 
про встановлення місцевих податків та  збо-
рів  на території  Новорайської об’єднаної те-
риторіальної громади, яке вступає в дію з 01 
січня 2021 року, що дасть змогу фінансувати 
необхідні потреби громади, а саме: утриму-
вати садочки, школи, заклади культури, со-
ціальний захист населення.
 За шість місяців 2020 року громада отрима-
ла надходжень від податків та зборів, офі-
ційних трансфертів на загальну суму 17038,6 
тис.грн. Видаткова частина за вказаний пе-
ріод складає 17 319,4 тис.грн. Фінансування 
інших статей видаткової частини бюджету 
ОТГ та виплата заробітної плати забезпечені 
на 100 відсотків.

Начальник відділу фінансів,
планування та інвестицій

Анна ФЕДОРЕНКО

Правила пожежної безпеки під час 
збирання врожаю!

Нагадуємо основні правила пожежної безпе-
ки:
• Перед дозріванням колосових (у пе-
ріод воскової зрілості) хлібні поля в місцях 
прилягання їх до лісових масивів, степовій 
смузі, автомобільним шляхам і залізницям 
повинні бути обкошені (зі збиранням скоше-
ного) і оборані смугою не менше 4 м завши-
ршки.
• У період воскової стиглості збіжжя 
перед косовицею хлібні масиви необхідно 
розбити на ділянки площею не більше 50 
га. Між ділянками варто робити прокоси не 
менше 8 м завширшки. Скошений хліб із 
прокосів треба негайно зібрати. У серединці 
прокосів робиться проорана смуга не менше 
4 м завширшки.
• До початку збирання врожаю вся зби-
ральна техніка, агрегати та автомобілі по-
винні мати відрегульовані системи живлен-
ня, змащення, охолодження, запалювання, а 
також бути оснащені справними іскрогасни-
ками, обладнані первинними засобами по-
жежогасіння (комбайни і трактори – двома 
вогнегасниками, двома штиковими лопата-
ми, двома мітлами).
• У разі групового методу збирання до 
складу збирально-транспортних загонів не-
обхідно включати спеціалізовані автомобілі 

з насосами (авторідинорозкидачі, водороз-
давачі та інші), що пристосовані для гасіння 
пожеж зернових.
• Безпосередньо на хлібному масиві 
площею понад 25 га, з якого збирається вро-
жай, необхідно мати напоготові трактор з 
плугом на випадок пожежі.
• Корпуси комбайнів повинні бути 
оснащені заземлювальним металевим лан-
цюгом, що торкається землі.
• Збиральну техніку необхідно регу-
лярно перевіряти на щільність з’єднання 
вихлопної труби з патрубком випускного 
колектора та колектора з блоком двигуна. У 
разі появи ознак пробивання прокладок ро-
боту слід припинити до їх заміни.
• Трактори, комбайни та інші самохід-
ні машини, обладнані електричним пуском 
двигуна, повинні мати вимикач для відклю-
чення акумулятора від споживача струму. 
Клеми акумулятора, стартера дистанційно-
го електромагнітного пускача та генератора 
повинні бути захищені від потрапляння на 
них струмопровідних предметів, їх електро-
проводка повинна бути справною і надійно 
закріпленою.
• дорослі повинні нагадати дітям про 
правила пожежної безпеки та подбати, щоб 
вони не бавилися з вогнем поблизу сіль-
госпугідь.
• зернозбиральна техніка має виходити 
в поле справною та повинна бути обладна-
ною первинними засобами пожежогасіння. 
Зокрема, вогнегасниками, лопатами та міт-
лами-хлопушками.
• обов’язкова наявність іскрогасників 
на тракторах.
У період збирання врожаю категорично за-
бороняється:
– палити біля хлібних масивів;
– розкладати багаття на полях та поблизу 
них;
– спалювати стерню, післяжнивні залишки;
– полювати неподалік ланів;
– допускати проїзд чи стоянку техніки, ок-
рім спеціально обладнаної, ближче, ніж за 
100 м від хлібних масивів.

Спеціаліст ІІ категорії 
відділу земельних відносин 
та комунальної власності

Микола ЧЕХАНЦОВ



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

ДОПОМОГА ТРИВАЄ!
 Карантинні заходи продовжено, а це зна-
чить що багато літніх людей ще знаходять-
ся у вкрай вразливому стані, і не можуть 
самостійно здійснити такі звичні до недав-
на речі , як купити продукти чи ліки. Тому 
працівники КУ «Центр надання соціальних 
послуг» продовжують допомагати громадя-
нам, які знаходяться у скрутному становищі  
забезпечивши їх продуктовими наборами.  
З посмішкою на обличчі та з радістю в очах  
вони зустрічають наших працівників. Такі 
хвилини життя назавжди закарбовуються в 
пам’яті кожної людини. 
 

 Шанобливе і соціально відповідальне став-
лення до стареньких − запорука і гарантія 
благополуччя для тих, хто так чи інакше ста-
не на їх місце в наступних роках. Не будемо 
про це забувати! Пам’ятаймо і надалі про 
свій борг перед людьми поважного віку.   
 Ми робитимемо все, щоб вони щоденно від-
чували повагу й турботу, мали гідний рівень 
життя та не втрачали суспільної активності.

Директор
КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Олена ФАТЄЄВА

УВАГА!УВАГА!УВАГА!
 Згідно Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 20 травня 2020 року №395 надаєть-
ся державна підтримка (дотація) за наявні 
бджолосім’ї (від 10 до 300 бджолосімей, у 
розмірі 200 грн. за бджолосім’ю)
 Для отримання дотації необхідно подати до 
Новорайської сільської ради  до 20 вересня 
2020 року такі документи:
- копія ветеринарно-санітарного паспорта 

пасіки (паспорт видається районним управ-
лінням Держпродспоживслужби);
- копія рішення про державну реєстра-
цію потужності (для отримання реєстрації 
подається заява до територіального органу 
Держпродспоживслужби)
- копія довідки про відкриття поточно-
го рахунка , видану банком;
- копія паспорта громадянина України 
(фізичні особи);
- довідка про відсутність заборговано-
сті з платежів  у паперовій або електронній 
формі (юридичні особи);
- копія звіту про виробництво продукції 
тваринництва та кількість сільськогосподар-
ських тварин (форма 24-сг) на останню дату 
на момент подання документів ( юридичні 
особи);
- довідка, видана органом місцевого са-
моврядування, про реєстрацію пасіки із за-
значенням кількості наявних бджолосімей 
на останню звітну дату на момент подання 
документів (фізичні особи та фізичні осо-
би-підприємці).

Спеціаліст І категорії
Людмила МОІСЕЄНКО

ФОНТАН ДІЄ !
 Черговий факт відродження с.Новорайськ.
На численні звернення громадян та дітлахів, 
після 25- річної перерви Новорайський фон-
тан відновив роботу. Символічний фонтан 
серед степів Херсонщини.
 Дякуємо всім за участь у реконструкції, під-
тримці та розумінні.

Громадський помічник
дільничного офіцера поліції

Діна БУШНЕВИЧ


