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ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ
БЛАГОДІЙНОЇ КАСИ

10 лютого відбулося спільне засідання правління та наглядової
ради благодійної муніципальної каси Ратнівської ЦРЛ. Перед початком роботи директор закладу Михайло Бегаль ознайомив із завершальним етапом робіт по реконструкції приймального відділення,
проведеної згідно з сучасними вимогами Національної служби здоров’я, на що було витрачено 11 млн. грн. коштів державного бюджету.
Нині там залишилося закупити необхідне обладнання та меблі, на що
необхідно ще до 5 млн. грн.
Учасники засідання затвердили рух коштів по благодійній касі за
2020 рік (публікується нижче) та погодили розцінки за платні аналізи, які проводяться в даний час у клініко-діагностичній лабораторії
лікарні. Це, зокрема, по таких захворюваннях, як запалення, сепсис,
септичний шок, діагностика раннього раку простати, серцева недостатність, тромбоз з глибоких вен, тест функції нирок та діагностика
цукрового діабету. Зазначалося, що ці розцінки значно нижчі, ніж у комерційних лабораторіях, хоча якість і точність аналізів сьогодні дуже
висока.
Михайло Бегаль також розповів про нинішні проблеми лікарні. Зокрема, на цей рік не вистачає на зарплату медпрацівникам більше
8 млн. грн., тож з лютого вони не отримуватимуть ніяких доплат. Також через сильні морози збільшилось використання електроенергії,
а тому в січні заплатили за неї на 30 тис. грн. більше, ніж рік тому. А
через недофінансування на оплату комунальних послуг з боку Заболоттівської, Самарівської і частково Забродівської ОТГ довелося
дрова і торфобрикет закупляти частково за кошти благодійної каси,
хоча вони бережуть їх для закупівлі нового обладнання.

Дмитро МОРОЗ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ КОШТІВ
ПО БЛАГОДІЙНІЙ МУНІЦИПАЛЬНІЙ КАСІ
ЗА ПЕРІОД З 1.01.2020 р. ПО 31.12.2020 р.

Перехідний залишок коштів по благодійних внесках на 2020 р.
- 60 786,00 грн.
Надходження благодійних внесків за січень-грудень 2020 р. 2448947,00 грн.
Використано коштів по благодійних внесках за січень-листопад
2020 р. - 1706169,00 грн., з них:
768695,0 грн. – на матеріали для поточного ремонту та дрібний
господарський інвентар;
278256,00 грн. - реактиви в клініко-діагностичну лабораторію;
67993,00 грн. - наркотичні засоби
1800,00 грн. – фотопапір в рентгенологічне віділення;
6162,00 грн. - вентилятор в госп. відділення;
7394,00 грн. - плитка для пол. віділеня;
66390,00 грн. - система моніторингу «DIA Card» з реєстратором
12100 Україна в терапевтичне відідлення;
33574,00 грн. - З шт двері вхідні металопл. в поліклінічне, педіатричне, інфекційне відділення
8107,00 грн. - тканина вафельна, бязь для пошиття рушників;
2100,00 грн. - кардіопапір;
10800,00 грн. - стерилізатор повітряний ГП-20-3;
189686,00 грн. торфобрикет 124,534 т.;
107649,00 грн.- дрова - 224,27 мЗ;
24870,00 грн. - стійка реєстратора в реєстратуру поліклінічного
відділення;
35150,00 грн.- стелаж медичний в поліклінічне відділення;
З850,00 грн. - акумулятор;
3750,00 грн. - бак-дезинфектор БК-20.05.20.430 (дезкамера) в
госп. відділення
6546,80 грн. - пульт управління дезинфектором в госп. відділення;
13002,00 грн. - ремонт котла котельні;
5750,00 грн. - ремонт ендоскопа;
21000,00 грн. – 3 шт.- пральні машини «ВЕКО 7512», «HANSA
12831»;
9500,00 грн. - велотренажер «МВ6 Махх Pro» у фізіотерапевтичне
відділення;
3279,00 грн. - 3 шт. - розпилювачів та маски (15 шт.) для дорослих
у фізіотерапевтичне відділення;
7665,00 грн. - 3 шт. компресорних небулайзерів NE-C28P у фізіотерапевтичне відділення;
7 000,00 грн. - 4 шт. автошини до машини в госп. віділення;
11000,00 грн. - мікроскоп в клініко-діагностичну лабораторію;
5 200,00 грн. - холодильник в інфекційне відділення
Витрати на утримання благодійної каси:
Січень- Грудень 2020 р. - 160898,0 грн., з них:
118250,0 грн. - на заробітну плату бухгалтера і касира;
25312,0 грн. - обов’язкові нарахування на заробітну плату;
3274,00 грн. - за касове обслуговування;
2476,0 грн. - комунальні послуги, оренда;
12962,00 грн. - обслуговування програми «Медок» та облік ПДВ;
2 760,00 грн.- обслуговування РРО;
5864,00 грн. - касовий: апарат
Залишок коштів по благодійній муніципальній касі станом на
01.01.2021 р. - 642 892,00 грн.

Юрій ГАРАСИМ,
голова правління благодійної муніципальної каси

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ
Колектив Ратнівської селищної ради висловлює щирі співчуття колезі – головному бухгалтеру Палій Аллі Сергіївні з приводу
непоправної втрати – смерті свекра

Віталія Корниловича ПАЛІЯ.

Розділяємо біль, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у
годину скорботи. Вічна пам`ять померлому. Нехай земля йому
буде пухом.
Колектив НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступеня - дитячий
садок» с. Млинове висловлює щире свівчуття кухарю Палій Надії
Степанівні з приводу важкої непоправної втрати - смерті

СВЕКРА.

Розділяємо з Вами та Вашою сім’єю біль утрати. Нехай земля покійному буде пухом, а душа його знайде вічний спочинок у
Царстві Небесному.

НА ДОЗВІЛЛІ

КРОСВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
5. Шріт великого розміру для рушниці. 6. Публічний спір на наукову тему. 9.
Проводир війська, племені. 11. Роман В,
Підмогильного. 12. Валка в’ючних тварин, що перевозять пустелею вантажі та
людей. 15. Заплічний мішок для речей.
16. Хімічний елемент; лужний метал. 17.
Урочиста церемонія введення на посаду
глави держави. 20. Густа рідина, що виділяється із стовбура хвойного дерева.
21. Літня прибудова до будинку. 25. Місто
на Сумщині. 27. Великий камінь. 28. Футбольний клуб із Рівного. 29. Найближче
до Землі небесне тіло. 30. Умовна позначка, знак.
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Карета з відкидним верхом на чотири місця. 2. Картина із природи. 3. Велика карета для далеких подорожей. 4.
Країна на Півночі Африки. 7. Смуга з каменю, що відділяє дорогу від тротуару. 8.
Волинська річка. 10. Електронно-обчислювальний пристрій для виконання дій
над числами. 13. Давньослов’янське свято проводів зими. 14. Найбільший супутник Юпітера. 18. Той, хто позичає гроші
під великий процент. 19. Коштовна риба з
чорною ікрою. 22. Поперечна грань бруса, цеглини. 23. Козачий чин. 24. Український письменник, автор роману «Чорна
рада». 26. Малосальна свинина.

Відповіді:
По горизонталі:
5. Картеч. 6. Диспут. 9. Вождь. 11. «Місто». 12. Караван. 15. Рюкзак. 16. Натрій. 17. Інавгурація. 20. Живиця. 21. Тераса. 25. Конотоп.
27. Валун. 28. «Верес». 29. Місяць. 30. Символ.
По вертикалі:
1. Ландо. 2. Пейзаж. 3. Ридван. 4. Туніс. 7. Бордюр. 8. Стохід. 10. Калькулятор. 13. Масниця. 14. Ганімед. 18. Лихвар. 19. Осетер.
22. Торець. 23. Сотник. 24. Куліш. 26. Бекон.

У Г Р О М А Д С Ь К И Х О Р ГА Н І З А Ц І Я Х

Склав Микола ДЕНИСЮК,

с. Щитинська Воля Самарівської ОТГ

КУПЛЮ ДОРОГО

ВРХ, биків, корів, коней, дорізи.
Тел. 0955559887, 0685625591, 0997268762, 0968261606

МАГАЗИН

ШПАЛЕРИ«ДЕКОР ПЛЮС»
пропонує широкий асортимент шпалер,
рулонних штор, фотошпалер.
Чекаємо на вас за адресою:
смт Ратне, вул. Центральна, 2а.
(біля супермаркету SPAR)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РАТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:

головного спеціаліста з інформаційних технологій відділу
бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ.
- Вища освіта не нижче ступеня бакалавра (за напрямом підготовки - інформаційні технології), вільне володіння державною
мовою.
- Без вимог до стажу роботи.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають до
конкурсної комісії такі документи:
- письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого
самоврядування та проходженням служби;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4x6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- копію документа, який посвідчує особу;
копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України
“Про запобігання корупції”.
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї
освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
оголошення про проведення конкурсу.
За додатковою інформацією звертатись: смт Ратне, вул.
Шевченка, 1 або за телефоном 0679997588.

ПРОДАМ

дуже гарну трикольорну робочу кобилу. Тел. 0681820772

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, ЛОШАТ

Тел. 0980925096, 0968749505

ДОРОГО КУПУЄМО
брухт чорних та кольорових
металів. Порізка, самовивіз.
ТзОВ «Волиньлом»

КУПЛЮ ДОРОГО

кору крушини.
Тел. 0671950296

ВТРАЧЕНЕ

тимчасове посвідчення №
96/2020 від 20.02.2020 р., видане Ратнівським РВК на ім’я
Мартинюка Станіслава Федоровича, вважати недійсним.

ПРОДАМ

білоруські плитки б/в в хорошому стані. Тел. 0677326061

Тел.0673641290
КУПЛЮ ДОРОГО

ВРХ, коней, дорізи.
Тел. 0973974342, 0505507176

М-Н «БУДМАЙСТЕР»
БУДМАТЕРІАЛИ
З ДОСТАВКОЮ
Щебінь, шифер, цемент,
блоки, цеглу різну, ДВП, ОСБ,
метал різний, гіпсокартон,
вапно, метало-профіль, клеї,
суміші, фарби, арматуру, сітку,
армапояс, грунтовки, багато
іншого.
Тел. 0974490335, 0673611906

ПРОДАЄТЬСЯ

діючий млин разом з приміщенням в с. Самари.
Тел. 0672800416, 0994929870

РЕМОНТ, ЧИСТКА
ТА ПРОМИВКА

ВТРАЧЕНИЙ

військовий квиток СО 694957
від 20.05.2009 р., виданий Ковельським ОМВК на ім’я Киричука Василя Анатолійовича,
вважати недійсним.

ПРОДАМ

будинок в с. Прохід навпроти
церкви.
Тел. 0984364818, 0973409557

КУПЛЮ ДОРОГО

газові і кисневі балони.
Тел. 0988879609

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Швидко. Якісно. Доступно!

Тел. 0687882778

ПРОДАМ

котлів, колонок, бойлерів та
радіаторів. Тел. 050-55-63-733,

запчастини до «Спринтера» та
ЛТ до 2006 р.
Тел. 0979135337

КУПЛЮ ТЕЛЯТ

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
У РАТНОМУ

068-73-38-062

ЖИВОЮ ВАГОЮ ТА ШКІРИ.
Тел. 0673040973

Тел. 0966840636, 0507116570

КУПЛЮ ДОРОГО

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0978439188

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0689157460

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, коней, лошат.
Тел. 0977684040

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, телят, лошат і
коней. Тел. 0984300174

Заболоттівська селищна рада
ІНФОРМУЄ

про початок робіт щодо розробки детального плану території земельної ділянки по вулиці Лесі Українки в смт Заболоття.
Пропозиції подавати у письмовій формі в Заболоттівську
селищну раду протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: 44142, вул. Незалежності 6, смт Заболоття.

