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Дорогі діти! Шановні батьки!
     Щиро вітаю вас із Міжнародним Днем 
захисту дітей! Бажаю  щоб діти в усьо-
му світі щодня були радісними та ща-
сливими. Дитинство – коротка, але най-
прекрасніша мить людського життя, 
це пора сподівань та здійснення мрій.
Немає більшого щастя у світі, аніж  посміш-
ка дитини. Зігріваючи теплом і любов’ю 
кожне дитяче серце, об’єднуючи зусилля 
заради майбутнього – ми виховуємо до-
стойних українців, які неодмінно стануть 
гордістю держави. Бо саме від нас, дорос-
лих, залежить, яким буде становлення ма-
ленької людини та як складеться її доля.
Любі діти, ви в нас – найкращі, найчарівніші, 
креативні та талановиті.  І ми дорослі  зро-
бимо все можливе, аби дитинство було ща-
сливим, а  дитячі мрії стали дійсністю. Для 
цього ми будемо  всебічно підтримувати в 
кожній дитині її здібності,  розвивати особи-
стість – бо це  святий обов’язок кожного з нас.
Дорогі діти! Від усього серця бажаю вам 
міцного здоров’я та радості. Хай ваші очі 
сяють від щастя! Добра вам, мирного неба 
над головою та успіху у всіх починаннях.
Шановні батьки! Зичу вам батьківської 
мудрості, впевненості в завтрашньо-
му дні, наполегливої і натхненої пра-
ці на благо ваших дітей – дітей України!

Сільський голова                                                                      
Олександр ШОКУРОВ

Діти - найдорожчий скарб!
     Щороку в перший день літа відзначаєть-
ся Міжнародний день захисту дітей - пре-
красне свято радості та надії. Адже саме в 
підростаючому поколінні ми хочемо бачи-
ти здійснення своїх мрій та сподівань. Діти 
- це маленькі частини великого щастя, ім’я 
якому - Життя! Діти - це диво, яке наповнює 
життя кожного дорослого щирою радістю та 
теплотою. Діти - це квіти Землі, майбутнє 
нашої країни і кожного з нас, своїми посміш-
ками вони висвітлюють всю нашу планету. 

Зігріваючи теплом і любов’ю кожне дитя-
че сердечко КУ «Центр надання соціальних 
послуг» за підтримки ТОВ «Зоотехнології»

привітали діток пільгових категорій, а саме: 
дітей позбавлених батьківського піклуван-
ня, дітей з обмеженими можливостями, ді-
тей внутрішньо- переміщених осіб, дітей 
учасників АТО маленькими подарунками.

Побажали нашим маленьким землякам со-
нячних ранків, міцного здоров’я, добра, 
радості, щасливого дитинства, розуміння 
з боку батьків, сяючих посмішок, а в житті 
кожного обов’язково щоб засяяла зірка, яка 
вкаже шлях до щасливого прийдешнього !!!

Директор КУ «Центр надання
соціальних послуг»

Олена ФАТЄЄВА

Сучасне освітнє середовище у ЗЗСО
     Однією з актуальних проблем закла-
дів загальної середньої освіти є створення 
безпечного освітнього середовища, спря-
мованого на збереження та зміцнення 
здоров’я дітей, тобто організації безпечно-
го, якісного, збалансованого харчування 
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відповідно до віку і стану здоров’я учнів.
   У лютому-березні 2020 року, за клопотан-
ням відділу освіти, молоді та спорту Ново-
райської сільської ради спільно з керівни-
ком Новорайського опорного закладу повної 
загальної середньої освіти Регедою Іриною 
Віталіївною, подано матеріали для участі у 
проекті щодо придбання нового технологіч-
ного обладнання для харчоблоку закладів 
освіти, оскільки участь у проекті мали мож-
ливість взяти заклади освіти, в яких навча-
ється не менше 200 учнів, тому саме Ново-
райський опорний заклад повної загальної 
середньої освіти взяв участь у даному про-
єкті. Ініціативу підтримав сільський голова 
Олександр Анатолійович Шокуров. Наказом 
Міносвіти від 18.05.2020 року № 643 затвер-
джено перелік закладів загальної середньої 
освіти для придбання обладнання для шкіль-
них їдалень. Рішенням сесії Новорайської 
сільської ради погоджено виділення відпо-
відних коштів у розмірі 30000грн, адже при-
дбання кухонного інвентаря відбуватиметь-
ся на умовах співфінансування за рахунок 
коштів державного та місцевого бюджетів.

 
   За рахунок залишків коштів освітньої суб-
венції, спрямованої на заробітну плату пе-
дагогів закладів загальної середньої осві-
ти, що утворилися на кінець 2019 року, вже 
придбано сучасні меблі для їдалень Ново-
райського ОЗПЗСО та Червономаяцького 
ЗПЗСО, 11 ноутбуків, 10 телевізорів, проек-
тори, 3 мультимедійні дошки та  90 одно-
місних парт для учнів початкових класів. 
   Сучасний заклад освіти повинен дати уч-
ням не тільки певні знання, уміння та нави-
чки, але й виховати громадсько - орієнтова-
ну особистість, яка після закінчення школи 
успішно займе своє місце в житті. Велика 
увага приділяється налагодженню парт-
нерських стосунків між закладами освіти 
та всіма ресурсами, що існують у громаді. 

Дистанційне навчання – 
як сучасна освіта!

   Дистанційне навчання останнім часом об-
говорюється так само активно, як і корона-
вірус. Бо діти, яких по всій країні відправи-
ли на карантин, не просто відсиджуються 
вдома, а продовжують навчання. Педагог і 
далі виконує домінантну роль у збагаченні 
учнів знаннями. Лише робить це за посе-
редництва сучасних гаджетів та технологій. 
Йому у поміч – необмежені ресурси інтерне-
ту і навіть телебачення. Педагоги Новорай-
ської ОТГ також не виняток!  Кожен учитель 
склав індивідуальний план роботи на період 
карантину. Дистанційна освіта – це справж-
ній виклик для вчителя, учнів та їх батьків, 
бо довелося вийти зі звичної зони комфор-
ту, працювати в режимі постійного пошуку і 
бути на зв’язку майже цілодобово, бо вдома у 
кожного свій ритм і режим, а потреба у кон-
сультації педагога значно вища. Завершу-
ють навчальний рік всі учасники освітнього 
процесу дистанційно. До рідних стін закла-
дів загальної середньої освіти з 01 червня 
2020р. повернуться лише випускники для 
того, щоб підготуватися до державної під-
сумкової атестації у формі ЗНО. Основна се-
сія ЗНО відбудеться з 25 червня до 17 липня.

Спеціаліст  І категорії відділу
освіти, молоді та спорту

Надія БАРСУК
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Кожній дитині — гідна родина
   

   
   
  Новорайська сільська рада запрошує до 
співпраці усі небайдужі родини, які готові 
поділитися сімейним теплом з дітьми, що 
мають ризик залишитися без батьківського 
піклування та потребують тимчасової під-
тримки.Турбота про дітей, усвідомлення 
відповідальності дорослих за їхню долю та 
подальший вибір мають стати філософією 
нашого життя.
    Патронатна сім’я – це тимчасова сім’я для 
дитини, яка опинилась у складних життєвих 
обставинах, що має мінімізувати травмати-
зацію дитини, коли її забирають від батьків. 
Тобто, такі діти не потраплятимуть в інтер-
натні заклади, а перебуватимуть в спеціаль-
но підготовленій сім’ї, де про них турбува-
тимуться, забезпечать догляд і реабілітацію. 
Патронатному вихователю  гарантовані за-
робітна плата (орієнтовно 8000грн) та гро-
шова допомога на кожну дитину.
    Оптимальний термін перебування дитини 
в такій сім’ї – до 3 – ох місяців (в окремих 
випадках – до 6-ти місяців). За цей час ор-
гани опіки та піклування проводять роботу 
з батьками дитини і визначають, де їй буде 
краще, при цьому можливість повернути 
дитину до батьків має бути пріоритетом в 
роботі з сім’єю. Коли сім’я вийшла з про-
блемної ситуації, тоді дитина повертається у 
родину. Якщо не вдається дійти позитивного 
результату, далі розглядається питання про 
влаштування її у прийомні родини або уси-
новлення. Бажаючи поділитися родинним 
теплом звертайтеся до комунальної устано-
ви «Центр надання соціальних послуг».
   За більш детальною інформацією звертай-
теся по тел.0661496684

Фахівець із соціальної роботи
Тетяна ЮЖАКОВА

Громадський бюджет-2020
   Із 1 березня по 25 травня тривав прийом 
пропозицій по бюджету участі від мешкан-
ців Новорайської ОТГ на 2020 рік. За цей 
час подано 9 проектів на загальну суму 176 
855,00 грн. Тож на авторів та жителів гро-
мади чекатиме нелегке завдання: одних – 
переконати проголосувати саме за їх ідею, 
а інших – обрати найкращу, яка покращить 
життя в громаді. Адже на реалізацію проек-
тів громади у бюджеті Новорайської сіль-
ської ради передбачено 100 000,00 грн.

Перелік поданих проектів:
1. Проект №1 Федоренко Анна Володимирів-
на «Танцюємо, виступаємо але дзеркал 
та хореографічного станка не маємо»;
2. Проект №2 Ступак Наталя Іванівна         
«Сучасна бібліотека на селі»;
3. Проект №3 Кулик Олена Володимирів-
на та Костецька Марія Григорівна «Нове       
обличчя нашої школи!»;
4. Проект №4 Регеда Ірина Віталіївна        
«Подвір’я сучасного закладу освіти»;
5. Проект №5 Моісеєнко Людмила Віталіїв-
на «Безпечна автобусна зупинка у селі 
Новорайськ»;
6. Проект №6 Мартинюк Олена Анатоліївна 
«Якість – враження – успіх»;
7. Проект №7 Дармосюк Іванна Володими-
рівна «Безпека дітей – понад усе»;
8. Проект №8 Чеханцов Микола Миколайо-
вич «Енергоефективність та енергозбе-
реження сучасної школи»;
9. Проект №9 Вороний Олександр Олек-
сандрович «Площадка для пляжного           
волейболу у с.Червоний Маяк».
   Бюджет одного проекту – 20 000,00 грн.
   З 26 травня 2020-го року комісія із питань 
бюджету участі здійснює аналіз проектів, 
визначає проекти, які будуть допущені до 
голосування мешканцями громади.
   Віддати свій голос за громадський проект 
можна з 17 червня по 11 липня. Проекти, які 
найбільше підтримають мешканці, будуть 
реалізовані за кошти бюджету Новорайської 
сільської ради упродовж 2020 року. 
   Тож, шановні мешканці громади, долучай-
теся до голосування за громадські проекти 
та самостійно визначайте, на що саме варто 
спрямувати частину бюджетних асигнувань.

Спеціаліст І категорії
з інвестиційної діяльності

Вероніка 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

У 2020 році не надаватиметься 
держпідтримка на утримання

 молодняка ВРХ
   У 2020 році держпідтримкою не передба-
чені дотації на вирощування молодняка ве-
ликої рогатої худоби. У програмі розподілу 
бюджетних дотацій на тваринництво виділе-
но всього 1 млрд гривень. Про це йдеться на 
сайті Асоціації тваринників України. 
 Які напрями тваринництва отримають 
кошти держпідтримки у 2020 році?  Як по-
відомляється на сайті Міністерства агропо-
літики, вони наступні:
   1) Дотація за наявні бджолосім’ї  –  надава-
тиметься на безповоротній основі юридич-
ним особам, фізичним особам-підприємцям 
та фізичним особам, які є власниками бджо-
лосімей, за наявні в поточному році від 10 до 
300 бджолосімей, у розмірі 200 гривень за 
бджолосім’ю.
   2) Відшкодування вартості бджіл, закупле-
них племінних тварин, засобів запліднення  
та ембріонів тварин – надаватиметься юри-
дичним особам та фізичним особам-підпри-
ємцям (далі – суб’єктам господарювання) 
незалежно від організаційно-правової фор-
ми та форми власності у розмірі – до 50 % 
вартості, але не більше ніж:
-  за племінні телиці, нетелі, корови  – 31 500 
грн за голову;
-  за племінні свинки та кнурці – 10 000 грн 
за голову;
- за племінні вівцематки, барани, ярки –        
11 000 грн за голову;
-  за засоби запліднення бугаїв/кнурів – 100 
грн за дозу (не більше 3-х доз на голову ВРХ 
та  5 доз на голову свиней), сексована – 300 
грн за дозу не більше 1-ї дози на голову;
-  бджоли – бджолопакети – 500 грн, бджо-
ломатки – 100 грн; 
-   за ембріони ВРХ  – 500 грн за одну штуку.

Спеціаліст І категорії
Людмила МОІСЕЄНКО

Ремонт дороги
   Стартували підготовчі роботи по проек-
ту «Капітальний ремонт проїзної частини 

дороги провулка Шкільний в с. Червоний 
Маяк».

   Хоча ні, перші перемовини з департамен-
том доріг відбулися ще на початку грудня 
2019 року, того ж місяця направлено техніч-
не завдання до проектної організації. І по-
чалося… Зустрічі, документи, плани, листи, 
дзвінки, імейли, інформація, погодження, 
експертиза – ура є проект! Далі… Листи, ли-
сти, дзвінки, зустрічі в департаменті, пого-
дження, все включили в план програми, а ні 
ще трішки… надішліть не хватає інформації, 
нарешті все. Скоро розпочнем роботи.
   Чому обрано саме цей провулок, тому що, 
це єдиний під’їзний шлях (не враховуючи 
об’їзд через бувшу нафтобазу по Набережній 
1,6 км.) до школи та дитячого садочку, а діти 
це найдорожче в нашому житті, отож дбаємо 
про них.

Спеціаліст відділу земельних
відносин та комунальної власності

Микола ЧЕХАНЦОВ

Цілодобово, без вихідних приходить 
туди, де  потребують   його допомоги

Старший інспектор з ювінальної превенції 
сектора превенції    Бериславського      відділу 
поліції ГУНП в Херсонській області старший 

лейтенант поліції - 

ТЕСЛЯ 
Олександр   Віталійович

МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН
0955342369

Територія обслуговування:                
-  Новокаїрська сільська рада (с.Новока-
їри,с. Республіканець)
-  Новорайська  сільська  рада    (с.Ново-
райськ, с.Костирка, с.Заможне, с.Черво-
ний Маяк,  с.Монастирське, с. Крупиця) 
-  Милівська  сільська  рада   (с. Милове,    
с.Суханове,  с.Червоний Яр,  с.Качкарів-
ка, с. Саблуківка)


