
Додаток № 1.1

до рішення VІІ сесії VIII скликання

06557000000

(код бюджету)

грн.

Місцевий бюджет з якого 

надається субвенція
Призначення субвенції Всього загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5

На забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями тренеру - 

викладачу  з відділення футболу Андрушівської ДЮСШ Андрушівської 

міської ради для занять з дітьми, що проживають на території 

Червоненської селищної територіальної громади

39,108 39,108

На забезпечення виплати  заробітної плати з нарахуванням, виплату та 

доставку пільгової пенсії ренгент -лаборанту та молодшій медичній сестрі 

КНП "Андрушівська  міська  лікарня" Андрушівської міської ради за місцем 

надання послуги за адресою смт. Червоне, вул. Заводська 6, згідно 

розрахунків

57,522 57,522

На забезпечення виплати доплати до заробітної плати з нарахуванням 

ренгент -лаборанту  КНП "Андрушівська  міська  лікарня" Андрушівської 

міської ради за місцем надання послуги за адресою смт. Червоне, вул. 

Заводська 6, яка задіяна у наданні послуг хворим з підозрою, 

невизначеними запальними захворюваннями органів дихання, хворих на 

COVID - 19

18,300 18,300

На забезпечення діяльності КУ "Андрушівський інклюзивно-ресурсний 

центр" Андрушівської міської ради Житомирської області (на виплату 

заробітної плати - 14728 гривень, нарахування на заробітну плату - 3240 

гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 333 гривень, відрядження - 525 

гривень, теплопостачання - 1208 гривень, водопостачання - 150 гривень, 

електроенергія - 188 гривень,  часткове дооснащення кабінетів - 4125 

гривень) в частині надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, 

що проживають на території Червоненської селищної територіальної 

громади

24,497 24,497

Усього: 139,427 139,427 0

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи
13,900 13,900

Усього: 13,900 13,900

на виплату заробітної плати -  31419 грн., на нарахування на заробітну плату 

- 6912 грн., на придбання предметів та матеріалів - 8800 грн., на оплату 

послуг - 711 грн., на відрядження - 1120 грн., на теплопостачання - 2557 

грн., на водопостачання - 400 грн., на електроенергію - 320 грн. КУ 

"Андрушівський  ІРЦ" на 2021 рік

52,239 52,239

на виплату заробітної плати з нарахуваннями тренера-викладача з 

відділення волейболу Андрушівської ДЮСШ
39,108 39,108

на виплату заробітної плати з нарахуваннями викладачам філіалу 

Новоівницької школи мистецтв Андрушівської міської територіалної 

громади

158,496 158,496

Усього: 249,843 249,843 0

Усього: 403,170 403,170 0

                                     Заступник голови районної радиСекретар міської ради

Бюджет Червоненської 

селищної 

територіальної громади

Обласний бюджет 

Житомирської області

від 23.04. 2021 року № 16       

                 Інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік

Бюджет Волицької 

сільської 

територіальної громади

Ольга ПРОКОПЕНКО


