
tt;rдiйшr:tо ,,lrrходiв в cyMi 79170,0 тис.l.рtl., в т.ч. Сrез врахування траtrсфертiв

40817,4 тис,грн.. Виконання бюджеry без врахування трансфертiв становить

10l,]%, поIiад п.rrан ttадiйшло 542,J тис.грIr.

Трансфертiв з державного бюджету надiйшло 38352,6 тис.грн., з них :

- базtlва;lотацiя - 7655,9 тис, грн.,

- ocBiTru субвснtliя 27999,8,rис, грrl.,

- субвснtliя з дср;каl]Ilого бIолtt<с,rу мiсцевипл бtодлtсталr на здiйсrrення

заходlв щодо соцiально-економiчного розвитку окреМим територiй 44З,0

тrtс.грн.r

- субвенцiя з державного бюджету мiсцевиI\4 бюджетам на реалiзацiю
захоi{ll], спряNlоl]аttих lla [iдl]иltlеllltя дос.l.уllltоdli ItIирокос1\,1угового дос,Iуrrу

до irtгepltcTy в сiltьсьttiй btictleBocTi - 861.0 тис.l plr,;

- ]tо,rаrliя з мiсtlевсrго бIол)riету IIа з,,liйсttеIIIrя IlередаIIих з /lерхавIlого

бtil]tiкет)r ви]lа,гкiв з у'гримаulIIя ззкlt;tдiв освitи Iа охогони здоров'я за

рахунок вiдповiлноi додаткоtlоi ,лотацiТ з де])]кавного бIоджс,rу з2з,6

освlти за рахунок коштiв ocBiTHboi субвенцii З45,3 тис. грн.,

- субвенцiя з мiсцевого бюджету на надання державноi пiдтримки особам з

особливими потребами за рахунок вiдповiлноi субвенцii з державного

бtод;tстч 100,1 тис. t prl.,

- iHItli счбвеIIцii з lчtiсцевого бtод;Itету З5.9 тис.l.рrr.;

- субвеtlцiя ,з лriсцевоt,о бlод;,ксту lta здiilсttеlrlrя пiдтриьtки сlкрспtих

:закltадiв та заходiв у crrc,t,erli охорони зllорOв'rI за paxyltoK вi;OtовiдttоТ

11ровtl.,1и,r,ься щоJ{еtttlий MoHi't ориrtг fiадхоjlжеllь до сеJlищllого бюд;ке.гу.

здiйснюсться аналiз ппанових показникiв та фактично отриманих доходiв.



Видаткова частина загапьЕого фонду селищного бюджету за 7 мiсяцiв
по,l,о.]IIого року виконаtlа uа 92,7Yо, при плаrri 89965,8 r.ис.грtr. видl ки склаJIи

8З,l1ii,0 ,гис.грн,, tl топrу ,rислJ по аларат) ради ra ii виконавчих органах

п1-ltlrР illatrcoBat to 12545,5 тис.грlr., по ycl.alloBax освiти 5,175б.2 тис.l.рIl,. ло

\cTaHoвi]\ охороtlи здороlз'я 2893,2 тис.грIl., по сtrtliальнопту :захисту З485,9

Tric.]pll., по ус гаllовах культури 5679,7 r.ис.грrI., lro фiзичнiй кlльт5рi rl слорту

961,1 ,tис,грlr,, rrо жит-цо]lо-коN{унаJIыI()Nlу госIlо,liарс,I]]у 2706,4 тис.грtt., rlа

утримання КУ Труловий apxiB Борiвськоi селищноi ради - 195,9 тис.грн., на

),l,риNlа]lIIя авr,оьtобiльних;lорiг 1З7,9.гrrс.грн,.; заходtз на заrlобiгання ,rа;riквiдацii

tlалзвичайлtих ситуаltiй та Hac:ti;lKiB стихiйltого ллrха 14,0 тис. грtt.; захоли iз

зеNl]lсусl,роlо 29,З тrrс.грн.; аIлеIrськi вtrески до асоцiаllii l2,9 тис.lрrr..

Кошr,и сеltищноt,о бlоджеl,у ]r першу чергу ctlprl\I овува-IIися tta фirrансуванtIя
за\L]lцсtIих сr,атсй вlл,цаткiв. С.гаttоr,r на 0l .08.2021 р, IrpociliHaHcoBaIIo вида.гки; IIа

оп,,rап tlрацi _ б6]70.2 тис.грll., на l\,lе/IикаNlснl,и З9,1 ,t.ис.rрrr., на Ilролукти

харччваlIня 14:12,6 r,rrс.грн., Ila оллаlу коý{унаJlьllих послу]- lз еttсргоносiiв

7779,0 Iис,грll., на loTo.tHi грсtllсфсрrи пiдприr,rlсtвам та установам 1255,7

l,ис.ll]ll,. ]ta iншi lrип;lати паселсннtо 729.0 ,гис.грrr,, tta ittшi погочlri видатки

]8п, , l lllс.lгll,,

Фitlаitсуванttя за]I.]lаIlованих вида.t.кiв Борiвсько].о селищного бюл;кету

llроl]о.Jlи,[ься l] N{e]Kax взятих розпорядltllкал,tи коtltгiв бюr'llкетних зобов'язаltь

t,i ttt,,tr',tto Jo Dсli]новлеllо]о поря:tк5 t<a з н ll , te й с l, к t ,l о оtlсл)lо8\ванttя ви_lа tKiB

rlictleBltx бю;l;кетiв.

Ilачалт,trик фiнаttсового вiддiлу Тетяца ЛИМАItСЬКА(й
/


