Iнформацiя
про впкопапня Борiвського селпщного бюдяtеrу
станом на 01.01.2022 роьу
Станом на 01 сiчня 2О22 року до загаJIьного фонду ёелицного бюджету
надiйшлО доходiв в cyMi 158211,8 тис.грн., в т.ч. без врахlъання трансфертiв
87822,0 тис.грн.. Виконання бюджету без врахування iрансфертiв - сrанЪвиr"
l l0,7%. понад гrгтан надiйLLurо 8505,7 тис.грн..
Трансфертiв з державною бюджету надiйпшо 70З89,8 тис.rрв., з HLD(

-

базова дотацй - 1З124,7 тис. rрн.,
освiтrrя субвенцiя - 45б66,0 тис. грн.,

:

з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на здiЙснення
заходiв щодо соцiально-економiчноm розвитку окремим територiй
- 1959,1
тис.грн.,
- субвенцiя з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на здiйснення
змодiв щодо пiдтримки територii що зазЕшIи неIативного впливу внаслiдок
збройного конфлiкry на сходi УкраiЪи - 387,8 тис.грн.;
- субвенцiя з державЕого бюджеry мiсцевим бюджета,r на реалiзацiю
заходiв, спрямованrос на пiдвищенrrя досryпностi широкосмуfового
достуIý/
до iHTepHeTy в сiльськiй мiсцевостi - 2747,0 тис.rрн.;
- дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснqння переданих з державного
бюджеry видаткiв з утримаЕIUl закладiв освiти
оrороrr" здоров'я за
"а бюджеry t9цt,з
рахунок вiдповiдноi додатковоi дотацii з державноIо
тис.грн.;
- дотацiя з мiсцевого бюджету на проведешu{ розрах1,.rrкiв протягом
оп:lJIюв:lпьною перiоry за комунапьнi посл)ти та енергоносii, якi
спожившоться установами, органiзацiями, пiдприемствами,
що
за р:жуЕоК вiдповiдних мiсцевrж бюджетiв за рахунокутрим},ються
вiдпЬвiдноi
додатковоi дотацii з державною бюлжеry - 1755,4 тис.грн.,
- Субвенцiя з мiсцевого бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi
роботи,
придбання житла та примiщень дJUI розвитку сiмейних та iнших
форм
виховання, наближених до сiмейних, пiдтримку малrж грl.пових будинкiв^та
забезпечення житлом дiтей сирiт, дiтей, позбавле"их батькiвського
пiкпlъання, осiб з ix числа за рахунок вiдповiдноi субвенцii з держirвноIо
бюджету - 457,4 тис.грн.
субвенцiя з мiсцевого бюджеry на здiйснеш{r{ переданID( видаткiв сферi
у
освiти за рахуноК коштiв ocBiTHboi Субвенцii 54З,З тис. грЕ.,
субвенцiя з мiсцевого бюдхеry на надшIIш державноi пiдцlимки особаr,r з
особливими потребами за рах}.нок вiдповiдноi субвенцii з
державного
бюджеry -177,7 тис. грн.,
субвенцiя з мiсцевого бюджеry на забезпечеrтня якiсноi, сучасноi та
досryпноi загальноi середньот освiти <<нова щраiъська школФ) за
рахунок вiдповiдноТ субвенцii з державного бюдкеry - 606,5 тис.грн.;
субвенцiя з мiсцевого бюджеry за рахунок залишку коштiв субвенцii на
наданtш державноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами,
що утворився на початок бюджетного перiоду - 19,6 тис.грн.
iншi субвенцii з мiсцевого бюджету - 237,5 тис.грн.;
субвенцЙ

-

-

-

-

-

субвенцiя з мiсцевого бюджеry на здiйсненrrя пiдтримки окремих
закладiв та заходiв у системi oxopor*r здоров'я за рахунок вiдповiдноi
субвенцii з державного бюллеry - 7б6,5 тис.грн.
Проводиться щодетrний монiторинг надходжеЕь до селищЕоIо бюджеry,
здiйснюеться аналiз плановrл< показникiв та фактично отриматплiдоходiв.
Видаткова частина загаJIьного фонду селищного бюджеry за 2О21 piK
виконана на 95,60й, при mlaнi 154117,9 тис.грн. видатки склали 147З70,6 тпс.грн.,
в тому числi по апарату ради та ii виконавчих органах профiнансоьано 24248,4
тис.грн.J по ycTaнoBzrx освiти 93204.1 тис.грн., по установах охорони здоров'я
5722,З тuс.rрн, по соцiапьному захисту 6241,6 тис.грн., по установах культури
9797,7 тис.rрн,, по фiзичнiй лульryрi та спорту 1675,6 тис.грн.J по житловоKoMyHа;lbHoMy господарству 4214,5 тис.трн., на утримаЕЕя КУ Трудовий apxiB
Борiвськоi селищноi ради 350,0 тис.грн., на }тримашl.я автомобiльних дорir 250,2
тис,грн..; на облапryвання аr"rбулаторii загмьноi практики сiмейноi медицшrи
с.Пiски-Радькiвськi пристроями та засобами для маломобiльних груп населешuI
35,0 тис.грн., на ремiзацiю iHrrпrx заходiв витрачено 4,7 тис.rрн., на заходи з
землеустрою 99,4 тис.грн., на ремiзацiю заходiв, спрямованих на пiдвищення
досqпrностi широкосмуIового доступу до iHTepHery в сiльськiй мiсцевостi
спрямоваЕо 1458,9 тис.грн., заходи на запобiгаrrrrя та лiквiдацii надзвичайrrих
сиryацiй та наслiдкiв стrо<iйного лиха 40,0 тис. грн.; IIленськi внески до асоцiацii
28,2 тис,грн..
Копrти селищного бюджеry в перпry черry сIц)ямовувапися на фiнансування
захищенlж статей видаткiв. Станом на 01.01,2022 р. профiнансовано видатки: на
оrrлаry працi - 112649,Z тис.грн., на медикаменIи - 108,2 тис.грн., на продукти
харчуванIUI * 2748,4 тис.грЕ., на оплату коNry.ЕаIьних посJI}.г та енергоносiiв
1З637,4 тис.грн., на поточнi трансферти пiдприемствам та устаЕовам
7900,8
тис.грн., на iншi виIUIати населенню - 1З94,4 тис.грн., на iншi поточнi видатки
89З2,2 тис.грн..
ФiнансуваннЯ заJIпанованиХ видаткiв Борiвського селищного бюджеry
проводиться в межах взятих розпорядника.tlди KormiB бюдхетних зобов'язань
вiдповiдlо до BcTaIloBлeHoю порядку казначейськоrо обслуrовlвання видаткiв
мiсцевих бюджетiв.
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