15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  1מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 711000תברואה
כללי
הכנסות
 1211000490הכנסות שונות תברואה

ז 5,000.00

 1213300490רישוי עסקים

ז 20,000.00

סה"כ

הכנסות

ז 25,000.00

סה"כ

כללי

ז 25,000.00

הוצאות
שכר
 1711000110תברואה משכורת כוללת

סה"כ

שכר

ח 440,000.00

ח 440,000.00

פעולות
ואחזקתן 1,000.00
ח
 1711000470תברואה מכונות משרד
 1711000493ת.עזר מזכירות

ח 1,000.00

 1711000523דמי חבר בארגונים

0.00

 1711000530החזקת מכוניות ובטוח

ח 50,000.00

 1711000540תברואה בולים וטלפון

0.00

 1711000541פלאפון החברה לפיתוח

ח 1,000.00

 1711000550פרסום

ח 3,000.00

 1711000680הוצאות אחרות

ח 10,000.00

 1711000720חומרים

ח 4,000.00

 1711000725תברואה -גרפיטי

ח 8,000.00

 1711000740כלים מכשירים וציוד

ח 22,000.00

 1711000750עבודות קבלניות

ח 23,000.00

סה"כ

פעולות

ח 123,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 563,000.00

סה"כ

 711000תברואה

ח 538,000.00

Wednesday, February 10, 2021

15:18

עמוד  1מתוך 11

15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  2מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 712300איסוף אשפה
כללי
הכנסות
 1212300490איסוף אשפה גביה משונות

ז 10,000.00

סה"כ

הכנסות

ז 10,000.00

סה"כ

כללי

ז 10,000.00

הוצאות
פעולות
 1712300530החזקת מכוניות וביט

0.00

 1712300550אסוף אשפה פרסום

0.00

 1712300720חמרים

ח 4,000.00

 1712300740כלים מכשירים וציוד

ח 5,000.00

 1712300750עבודות קבלניות

ח 2,350,000.00

 1712300751היטל הטמנה

ח 1,950,000.00

80,000.00
רשויות
 1712300810איסוף אשפה השתת' אשכול ח
 1712300930החלפת פחים

ח 32,000.00

סה"כ

פעולות

ח 4,421,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 4,421,000.00

סה"כ

 712300איסוף אשפה

ח 4,411,000.00

Wednesday, February 10, 2021

15:18

עמוד  2מתוך 11

15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  3מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 712310אתר דיה
כללי
הכנסות
 1212310970אתר דיה -מ.הביטחון

ז 1,300,000.00

סה"כ

הכנסות

ז 1,300,000.00

סה"כ

כללי

ז 1,300,000.00

הוצאות
פעולות
 1712310750איסוף אתר דיה

ח 1,800,000.00

סה"כ

פעולות

ח 1,800,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 1,800,000.00

סה"כ

 712310אתר דיה

ח 500,000.00
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עמוד  3מתוך 11

15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  4מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 712320אתר דיה משתמשים
כללי
הכנסות
 1212320490אתר דיה משתמשים

ז 350,000.00

סה"כ

הכנסות

ז 350,000.00

סה"כ

כללי

ז 350,000.00

הוצאות
פעולות
 1712320750אתר דיה משתמשים

ח 350,000.00

סה"כ

פעולות

ח 350,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 350,000.00

סה"כ

 712320אתר דיה משתמשים

0.00
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עמוד  4מתוך 11

15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  5מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 712340גזם גנני
הוצאות
פעולות
 1712340750טיפול בגזם גנני

ח 500,000.00

סה"כ

פעולות

ח 500,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 500,000.00

סה"כ

 712340גזם גנני

ח 500,000.00

Wednesday, February 10, 2021

15:18

עמוד  5מתוך 11

15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  6מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 713000איכות הסביבה
כללי
הכנסות
 1213100490הכנסות שונות פקח

ז 47,000.00

 1213100790הכנסות -ממיחזור אריזות

ז 150,000.00

 1213100791הכנסות -מיחזור פחים כתומיםז 50,000.00

סה"כ

הכנסות

ז 247,000.00

סה"כ

כללי

ז 247,000.00

הוצאות
שכר
 1713100110משכורת איכות הסביבה

סה"כ

שכר

ח 105,000.00

ח 105,000.00

פעולות
 1713100530הוצאות רכב

ח 140,000.00

 1713100750עבודות קבלניות

ח 60,000.00

 1713100751מיחזור אריזות

ח 110,000.00

 1713100752מיחזור פחים כתומים

ח 88,000.00

 1713100754חינוך סביבתי -איכות הסביבה ח 130,000.00
קהילתיות 20,000.00
ח
 1713100755איכות הסביבה -גינות

סה"כ

פעולות

ח 548,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 653,000.00

סה"כ

 713000איכות הסביבה

ח 406,000.00
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עמוד  6מתוך 11

15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  7מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 713110שפכי תעשיה
הוצאות
פעולות

 1713110750שפכי תעשיה -עבודות קבלניותח 110,000.00

סה"כ

פעולות

ח 110,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 110,000.00

סה"כ

 713110שפכי תעשיה

ח 110,000.00
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עמוד  7מתוך 11

15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  8מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 713200ועדה לאיכות הסביבה
הוצאות
פעולות
 1713200750ועדה לאיכות הסביבה

ח 5,000.00

סה"כ

פעולות

ח 5,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 5,000.00

סה"כ  713200ועדה לאיכות הסביבה

Wednesday, February 10, 2021

ח 5,000.00

15:18

עמוד  8מתוך 11

15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  9מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 713300רישוי עסקים
כללי
הכנסות
 1213300910רישוי עסקים משרד הפנים

ז 148,000.00

סה"כ

הכנסות

ז 148,000.00

סה"כ

כללי

ז 148,000.00

הוצאות
פעולות
 1713300720רישוי עסקים

ח 148,000.00

סה"כ

פעולות

ח 148,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 148,000.00

סה"כ

 713300רישוי עסקים

0.00
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עמוד  9מתוך 11

15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  10מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 714200פיקוח וטרינרי
כללי
הכנסות
 1214200490ח.כלבים גביה משונים

0.00

 1214200790פיקוח וטרנרי -מוסדות

0.00

סה"כ

הכנסות

0.00

סה"כ

כללי

0.00

הוצאות
שכר
 1714200110פקוח וטרינרי משכורת

סה"כ

0.00

0.00

שכר
פעולות
וביטוח
 1714200530פיקוח וטרינרי החזקת מכוניות0.00
 1714200720פ.וטרינרי-חומרים

0.00

 1714200740פ.וטרינרי-כלים,מכשירים

0.00

 1714200750יחידת כלבים משוטטים

0.00

 1714200810פיקוח וטרינרי השתתפות

ח 650,000.00

סה"כ

פעולות

ח 650,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 650,000.00

סה"כ

 714200פיקוח וטרינרי

ח 650,000.00
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עמוד  10מתוך 11

15:18 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  11מתוך 11

אגף תברואה ואיכות הסביבה

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,711000-715300:קבוצה בכרטיס,711000-715300:

18

תקציב

כרטיס
 715300הדברה
כללי
הכנסות
 1215300490הדברה הכנסות שונות

ז 3,000.00

בישובים 200,000.00
ז
 1215300491הדברה טיפול בזבובים

סה"כ

הכנסות

ז 203,000.00

סה"כ

כללי

ז 203,000.00

הוצאות
שכר
 1715300110משכורת הדברה

סה"כ

שכר

ח 520,000.00

ח 520,000.00

פעולות
 1715300530החזקת מכוניות ובטוח

ח 174,000.00

 1715300720הדברת זבובים

ח 430,000.00

 1715300721הדברת מכרסמים

ח 2,000.00

 1715300722הדברת יתושים

ח 8,000.00

 1715300723הדברת עשבים

ח 15,000.00

 1715300724הדברה כללי

ח 32,000.00

 1715300740כלים מכשירים וציוד

ח 7,000.00

 1715300750עבודות קבלניות

ח 8,000.00

 1715300752פריצת דרך נחל הבשור

ח 67,000.00

סה"כ

פעולות

ח 743,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 1,263,000.00

סה"כ

 715300הדברה

ח 1,060,000.00

סה"כ כללי
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ח 8,180,000.00
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עמוד  11מתוך 11

