
Iнформацiя
про виконання Борiвського селищного бюдrкеry

станом на 01.07.2021 року

Станом на Ol липня 202l року до залального фондl еелищного бюлжеry

надiйшлО доходiв в clMi 69460,б тис.грн,, в т,ч, без врахlъання трансфертiв

34341,1 тис.грн.. Виконання бюджеry без врахlъанrrя тралсфертiв стаЕовить

100,2%, понад пллr надiйшло 78,2 тис.грн,

Трансфертiв з дерЖавНого бюджету надiйпrло 34245,5 тис,грIr,, з них :

- базова дотацiя - 6562,2 тис. грн.,

- освiтrrя субвенцiя -26418,7 тис. грн,,

- субвенцiя з державноIо бюджету мiсцевим бюджеталл на здiйснення

заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремим територiй - 332,0

тис.грн.,

- субвенцiя З мiсцевого бюдкеry на здiйснення переданих видаткiв у сферi

освiти за рахунок коштiв ocBiTHboi субвенцii - 345,З тис, грн,,

- субвенцiя з мiсцевого бюджету на надаЕня державноi пiд,тримки особm,r з

особливими потребалtи за рах1т{ок вiдповiднот субвенцii з державного

бюджеry -88,7 тис. грн.,

- субвенцiя з мiсцевого бюджеry на здiйснешш пiдтримки окремих

закладiв та заходiв у системi охорони здоров'я за рахуЕок вiдповiдноi

субвенцii з державного бюджету - 498,6 тис,грн,

ПроводитьсЯ щоденниЙ монiторинГ надiодженЬ до селищного бюджету,

здiйснюсться малiз планових rrоказникiв та фаюично отриманих доходiв,

Видаткова частиЕа загаJIьного фонду селищЕото бюдхету за I пiврiччя

виконана на 9З,8О%, при планi 81З24,3 тис.грн. видатки окJIыlи 76276,4 тис,трн, ъ

тому числi по апарату ради та ii виконавчих органах профiнансовано 10301,б

тис.грЕ., по установах освiти 51806,9 тис.грн., по установах охорони здоров)я

2561,3 тис.грн., по соцiальному захисту 2918,7 тис,грн,, по ycTaнoвzrx культури

5042,3 тис.грн., по фiзичнiй культlрi та спорry 8З5,2 тис,грн,, по житлово-

коNryъапьному господарству 2456,З тис.грн., на утримання КУ Труловий apxiB

Борiвськоi селищноi радл - 180,0 тис.Iрн,, на утриманнJI автомобiльних дорiг

117,9 тис.грн..; заходи на запобiгання та лiквiдацii надзвичйних сиryацiй та



нас,цiдкiВ стихiйного лиха - ]4,0 тис. грн.; заходи iз землеустрою 29,З тис.грн,;
Членськi внески до асоцiацiТ - 12,9 тис.грн..

ltошrти сслищноrо бюджету в першу чергу спрямовува_цrrся на фiнаi{сування
захицених статей вилаткiв. Станом на 01.06.202i р. профiнансовано видатки: Еа
оплату праtti - 14972,1 тис,грн., на i{едикал,Iенти З8,З тис.грн., на продукти
харчуванIш _ 1031,4 тис.грiI.! на оплату комуна],lьних послуг та енергоносiТв -7l05,0 тис.грн., на поточнi трансферти пiдприсмствам та установам , З262,4
тис.грн.j на iншi виплати населенню - 527,5 тис.грн., на iншi поточнi видатки -
l97З,,1 тис.грн..

Фiлансування запланованих видаткiв Борiвського селищного бюджету
проводиться в ]4ежах в"ятих роз[орядникалtи коruтiв бюджетних зобов'язань
вlдповlдно до встановленого порядку казначейського обслуговування видаткiв
мiсцевих бюджетiв.

Начапьник фiнансового вiддiлу Тетяна ЛИМАНСЬКА


