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ШАНОВНА ГРОМАДА
с.Новорайськ, с.Червоний Маяк, 

с.Монастирське, с.Костирка, с.Крупиця,
 с.Заможне

 Сердечно вітаю вас зі світлими і радіс-
ними святами, які об’єднують у собі і наше ди-
тинство, і наше сьогодення, і мрії про майбутнє.
 Рік, що завершується збагатив нас но-
вим досвідом, згуртував і дав нам можливість 
створити всі умови для подальшого розвитку. 
 Висловлюю глибоку вдяч-
ність усім, хто своєю працею зробив 
можливими сьогоднішні і майбутні досягнен-
ня. Хай надія і віра в себе і свої сили надихають 
вас на здійснення найзаповітніших мрій. Я 
переконаний, що разом ми збе-
режемо все краще, що маємо та 
спільними зусиллями досягнемо успіхів.
 Ці зимові свята завжди несуть світлі, чи-
сті почуття. Вірю, що новий рік буде благодат-
ним для України й для кожного з нас, принесе 
благополуччя й впевненість у завтрашньому дні.
 Зичу усім міцного здоров’я, без-
межного особистого щастя, родин-
ного затишку, незламного духовно-
го гарту, життєвих гараздів та статків, 
бадьорого настрою і творчої наснаги, прихиль-
ності людської долі,  Божого благословення!
Нехай у ваших оселях назавжди за-
панують достаток, взаємна повага та 
злагода! Будьте здорові та щасливі! 
З Новим роком та Різдвом Христовим!

Сільський голова             О.А.Шокуров

Урочисте відкриття
 головної ялинки ОТГ

    19 грудня в Новорайському Будин-
ку культури сільський голова Олександр 
Шокуров разом з протоієреєм церкви Андрія 
Первозванного Миколою Середюком приві-
тали учнів всіх закладів освіти та мешканців 
ОТГ зі святом Святого Миколая.  На святі, 
працівниками культури було презентовано 
театралізоване дійство під назвою «Святий 
Миколай ти до нас завітай». Завдяки вико-
навчому комітету Новорайської сільської 
ради та підприємству ТОВ «Зоотехнологія» 
закладам дошкільної та загальної середньої 
освіти було вручено подарунки до свята.

    Після святкової казки відбулося уро-
чисте відкриття ялинки на площі біля 
Новорайського Будинку культури, де 
Святий Миколай привітав дітлахів зі свя-
том та пригостив їх смачними цукерками.

Начальник відділу культури
та туризму

Аркушенко С.В.
Молодь бере розвиток 

громади у свої руки
        Новорайська громада увійшла в програ-
му «Молодіжний працівник в ОТГ» за під-
тримки програми DOBRE. Пройшовши пер-
ший етап навчання, створена робоча група, 
що працювала над виконанням домашнього 
завдання: розробили молодіжний паспорт 
громади, проаналізували інфраструктуру 
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громади на онлайн-мапі, провели опитуван-
ня молоді про їх проблеми та побажання. 
      12 грудня 2019 року відбувся захід з ме-
тою оприлюднення результатів дослідження і 
обговорення подальших планів розвитку мо-
лодіжної політики. Зустріч пройшла у фор-
маті круглого столу,  де були присутні пред-
ставники різних вікових та соціальних груп 
молоді, представники громадськості, керів-
ництво громади, підприємці та всі зацікавле-
ні сторони розвитку молодіжної політики у 
Новорайській громаді. Зі слів консультанток 
Олі Шелест та Наталі Дорофєєвої, цей захід 
- перший етап роботи, а надалі буде робота 
щодо узагальнення усіх напрацювань та ви-
значення найпріоритетніших напрямів робо-
ти. Над вирішенням проблем в цих аспектах 
і працюємо! Молодіжна рада Новорайської 
ОТГ запрошує всіх бажаючих долучатися до 
співпраці!!! Не залишайтеся осторонь! Творі-
мо НАШЕ майбутнє разом!!! 

Досягнення Молодіжної ради
       Членами Молодіжної ради було реалізо-
вано проєкт “Секретний агент в ОТГ”. Така 
ініціатива допомогла дослідити, як насправді 
організований процес надання деяких адмі-
ністративних послуг жителям громади, та 
сформулювати рекомендації для покращення 
їх якості. За результатами проведеного дослі-
дження Молодіжна рада Новорайської ОТГ 
отримала нагороду.

Спеціаліст 1 категорії віддулу
освіти молоді та спорту

Барсук Н.А

Інфраструктурна субвенція  з державного 
бюджету використана в повному обсязі

 Новорайська сільська рада, як об’єд-
нана територіальна громада, вперше у 2019 
отримала субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфра-
структури об’єднаних територіальних гро-
мад у сумі 2381,1тис.грн., та виділено коштів 
з сільського бюджету в сумі  204,6 тис.грн.
За кошти інфраструктурної субвен-
ції придбано для комунального під-
приємства «Комунальник» спецтехні-
ку та виробниче обладнання, а саме:    
асенізаційний причіп-цистерну, відвал за-
лізний для трактора, дизельний генератор, 
екскаватор-навантажувач, обрізувач де-
рев на трактор МТЗ-82,подрібнювач від-
ходів деревини, причіп двовісний, при-
чеп тракторний,трактор Беларус 892.

Придбання спецтехніки та виробничо-
го обладнання для комунального підпри-
ємства «Комунальник» дозволить надава-
ти більш якісні послуги, що буде сприяти 
створенню належних умов для жит-
тя мешканців громади, оптимізації на-
дання комунальних послуг, покращен-
ня санітарного стану території громади.

Начальник відділу фінансів, 
планування та інвестицій

Анна Федоренко
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Запровадження бюджету участі

у Новорайській ОТГ
 Рішенням  15 сесії сьомого скликання № 
250 від  28.11.19 р затверджена ПРОГРАМА реа-
лізації Бюджету участі у Новорайській об’єдна-
ній територіальній громаді на 2020-2022 роки
Метою Програми є створення та запрова-
дження ефективної системи взаємодії влади 
та громадськості в бюджетному процесі для 
задоволення потреб мешканців ОТГ. Фінан-
сування Програми  на 2020 рік – 100 000 грн.
Фінансування Програми здійснюється від-
повідно до діючого законодавства за ра-
хунок коштів сільського бюджету та ви-
значається в рішенні “Про сільський 
бюджет Новорайської об’єднаної тери-
торіальної громади ”  на відповідний рік. 
        Бюджет участі – це демократичний про-
цес, який надає можливість кожному грома-
дянину брати участь в розподілі коштів міс-
цевого бюджету через створення проектів для 
покращення сіл громади та голосування за 
них. Будь-який житель сіл громади може по-
дати проект, пов’язаний з покращенням жит-
тя в своєму селі, взяти участь у конкурсі, пе-
ремогти в голосуванні і спостерігати за тим, 
як його проект реалізують в рамках бюджету.  
І на завершення хочу підкреслити: бюджет 
участі — це не про гроші, не про те, як витрати-
ти частину сільського бюджету. У першу чергу 
— це створення платформи для спілкування 
мешканців з владою і між собою, яка дасть мож-
ливість говорити більше про розвиток своєї 
вулиці, села, громади, знаходити порозуміння, 
брати відповідальність за якість свого життя.

Заступник сільського голови
Стешенко І.П.

Наші двері завжди відчинені для кожного 
хто потребує нашої допомоги.

Кажуть, що життя людини до тих пір має 
цінність, поки людина може допомогти ін-
шим. Тому сьогодні увага працівників со-
ціальної сфери зосереджена на індиві-
дуальних та соціальних потребах людей.     
         На протязі  2019  року вирішилося чи-
мало завдань, виділялися кошти з бюдже-
ту сільської ради на соціальні заходи, а саме: 

- надана матеріальна допомога 39 учас-
никам АТО по 2500 грн. кожному.

-  одинадцятьом ювілярам, яким виповнилось 
85 та 90 років виплачено по 200 грн. кожному. 
- здійснювалися виплати на похо-
вання 8 громадян по 1000 грн;
- шести ветеранам війни до Дня Перемоги 
надано матеріальну допомогу по 1000 грн.
- до дня літньої людини було вручено 52 
продуктових подарунка людям поваж-
ного віку, яким виповнилося за 85 років.
- до дня людей з обмеженими можливостя-
ми та до Новорічних свят  завдяки  спонсор-
ській підтримці  діткам  вручено подарунки. 
 Для Пункту прокату надання техніч-
них засобів реабілітації  КУ «Центр надання 
соціальних послуг» за рахунок коштів міс-
цевого  бюджету  придбано 4 інвалідні візки.
 За рахунок «Іншої субвенції з місце-
вого бюджету» постраждалі внаслідок Чор-
нобильської катастрофи забезпечені медич-
ним обслуговуванням на суму 7280,00 грн.
 Найвища цінність для нас, це щасливі 
та радісні очі людей, які світяться від того, 
що разом спільними зусиллями долаємо всі 
труднощі. Наші двері завжди відчинені для 
кожного хто потребує нашої допомоги. Най-
головніше вірити в те, що все буде добре!

Директор КУ «Центр надання 
соціальної допомоги»

Фатєєва О.О.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СЕЛА
НОВОРАЙСЬК ЗАТВЕРДЖЕНО 

Новорайською сільською радою 18.12.2019 
року прийняте рішення №282 «Про за-
твердження генерального плану села Но-
ворайськ», яким затвердили містобудів-
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ного розвитку села. Також враховуються су-
часні соціальні та екологічні стандарти. До 
соціальних стандартів, для виконання яких 
резервуються відповідні території, відно-
сяться будівлі культурного та побутового 
обслуговування, навчальні заклади (шко-
ли, дитячі садки), приміщення та будівлі ме-
дичного обслуговування, комунальні об’єк-
ти, що гарантують необхідний санітарний 
режим у населеному пункті і відповідають 
сучасним стандартам екологічної безпеки. 

Начальник відділу земельних відносин 
та комунальної власності                                                                  

Сергій Дерлі

ну документацію «Генеральний план та 
план зонування території (у складі гене-
рального плану) села Новорайськ Бери-
славського району Херсонської області».
Генеральний план – це довгострокова стратегія, 
яка розробляється та затверджується в інтере-
сах територіальної громади з урахуванням дер-
жавних, громадських та приватних інтересів.
Просто можна сказати так: «Генеральний план 
– це «рецепт «що робити, куди йти», а от далі 
ваше право, чи вам приймати «ліки» чи ні».
Відповідно до чинного законодавства строк 
дії генерального плану населеного пунк-
ту не обмежується. Зміни до генерального 
плану населеного пункту можуть вносити-
ся не частіше, ніж один раз на п’ять років.
Генеральним планом населе-
ного пункту визначаються:
• потреби в територіях для забудови та 
іншого використання;
• потреба у зміні межі населеного пунк-
ту, черговість і пріоритетність забудови та 
іншого використання територій;
• межі функціональних зон, пріоритетні 
та допустимі види використання та забудови 
територій;
• планувальна структура та просторова 
композиція забудови населеного пункту;
• загальний стан довкілля населеного 
пункту, основні фактори його формування, 
містобудівні заходи щодо поліпшення еколо-
гічного і санітарно-гігієнічного стану;
• території, які мають будівельні, сані-
тарно-гігієнічні, природоохоронні та інші 
обмеження їх використання;
• інші вимоги, визначені державними 
будівельними нормами.
Генплан враховує не тільки побажання ін-
весторів з точки зору економічного розвит-
ку населеного пункту і окремих його частин, 
але в ньому розраховується площа житлової, 
промислової, комерційної, забудови, інже-
нерна і соціальна інфраструктура, необхідна 
для функціонування, сталого та гармоній-

Вітаємо переможців ІІ етапу 
міжшкільних предметних олімпіад

Маємо гарні результати: 
І місце з української мови та літератури – 
Джура А.В. (10 кл Новорайський ОЗПЗСО), 
І місце з англійської мови – Фартушна В.А. (11 
кл Червономаяцький ЗПЗСО), 
І місце з англійської мови – Джура А.В. (10 кл 
Новорайський ОЗПЗСО), 
І місце з географії – Чупілко О.Г. (10 кл Ново-
райський ОЗПЗСО), 
ІІІ місце з історії – Бехтер Л.О. (10 кл Червоно-
маяцький ЗПЗСО).  
        Протягом січня-лютого 2020 року наші 
учениці, що посіли І місця,  представлятимуть 
громаду на обласному рівні. Бажаємо успіхів 
та перемог!

Вітаємо лауреатів районного 
фестивалю вокального мистецтва

«Голос надії» 2019 р.
Лауреат ІІІ ступеня вікова категорія 5 – 7 ро-
ків – Ребенок Ангеліна, Новорайський БК ке-
рівник Алла Гриньок;
Лауреат ІІІ ступеня вікова категорія 5 – 7 ро-
ків – Дует «ТаВі», Новорайський БК, керівник 
Олександра Тарасова;
Лауреат ІІІ ступеня вікова категорія 8 – 12 ро-
ків – Тріо «До-ре-мі», Новорайський БК керів-
ник Алла Гриньок;


