
Iнформацiя
про впконанпя Борiвського селищного бюджету

станом на 01.04.2021 року

Станом на 01 квiтня 2021 року до загальноfо фонду селищного бюджету

надiйпшо доходiв в cyl{i 30744,0 тис,грЕ., в т.ч. без врахуваншя трансфертiв

l7414,9 тис.грн.

Трансфертiв з дерхавного бюджеry надiйшло 13З29,1 тис.грн., з них :

- базова дотацiя - 3281,1 тис. грн..

- освiтня субвенцiя -9644,5 тис. грн..

- субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйсЕення переданих видаткiв у сферi

освiти за рахунок коштiв ocBiTHboi субвенцiТ - l23,6 тис. грн.

- субвенцiя з мiсцевого бюджеry на над:rння державноi пiдтримки особам з

особливими потребап.rи за рахунок вiдповiдноi субвенцii з державного

бюджеry -30,6 тис. грн.,

- субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих

закJIадiв та заходiв у системi охорони здоров'я за рахунок вiдповiдноi

субвенцii з державного бюджету - 249,3 тис.грн.

ЛроводитьсЯ щоденниЙ монiторинГ надходжень до селищного бюджеrу.

здiйснюеться аналiз плановtл< показникiв та фактично отриманих доходiв.

видаткова частина загального фонду селищного бюджету виконана на

81,9%, при планi 39068,7 тис.грн. видатки скмли ЗЗ679,4 тис.грн., в тому числi

по апарату ради та ii виконавчих органах профiнансовано 4685,9 тис.грн., по

установах освiти 22732,5 тис.грн., по установах охорони здоров)я 1191,6 тис.грн.,

по соцiа.rrьному захисry 1302,9 тис.грн., по установах культури 2454,8 тис.грн., по

фiзичнiй культурi та спорry 396,5 тис.грн., по житлово-комунtlпьному

господарству 796,9 тис,грн., на утримання КУ Трудовий apxiB БорiвськоТ

селищноi ради - l00,0 тис.грн., на }.триманнrI автомобiльних дорiг 18,3 тис.грн..

Коrrrги селищного бюджеry в перпry черry спрямовувалися на фiнансування
захищеню( статеЙ видаткiв. Стаяом на 01.04.202l р. профiнансовано видатки: на

оплату працi - 24929,2 тис.грн., на медикаменти - 29,9 тис.грн., на продукти

харчування - 715,1 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносiiЪ -
5143,8 тис.грн., на поточнi трансферти пiдприемствам та установам - 1900,З



тис.грн., на iншi виллати населенню - 213,8 тис,грн., на iншi лоточнi видаINи -

747,З тис.грн..

ФiнансуваннЯ заIUIанованих видаткiв БорiвськЬго селищного бюджету
проводиться в межiж взятих розпорядниками KoпiTiB бюджетних зобов'язань

. вlдповlдно до встilновленого порядLт казначейського обслуговування видаткiв

мiсцевих бюджетiв.

Начальник фiнансового вiддi:rу 1/ Тетяна ЛIlМдНСЬItд


