
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять третьої   сесії 

 

31.07.2017 р.                                      Летичів                                            №   

 
 

 

Про затвердження розпоряджень  

селищного голови 

 

 

     Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.Затвердити розпорядження селищного голови за травень – червень  2017 

року : 

   № 39 від 04.05.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 40 від 11.05.2017 року «Про внесення змін до розпису  селищного  

бюджету», 

   № 41 від 12.05.2017 року «Про внесення змін до кошторису спеціального  

фонду селишного бюджету », 

   № 42 від 15.05.2017 року «Про внесення змін до розпису  селищного 

бюджету», 

   № 43 від 17.05.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 44 від 23.05.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 45 від 24.05.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

  № 46 від 25.05.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 47 від 29.05.2017 року «Про внесення змін до розпису  селищного  

бюджету», 

   № 48 від 29.05.2017 року «Про внесення змін до кошторису спеціального  

фонду селишного бюджету », 



 № 49/1 від 30.05.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

  № 51 від 07.06.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 52 від 13.06.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

  № 53 від 13.06.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 54 від 14.06.2017 року «Про внесення змін до розпису  селищного  

бюджету», 

   № 55 від 16.06.2017 року «Про внесення змін до кошторису спеціального  

фонду селишного бюджету », 

  № 56 від 19.06.2017 року «Про внесення змін до кошторису спеціального  

фонду селишного бюджету », 

  № 57 від 22.06.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 59 від 26.06.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

  № 60 від 27.06.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 61 від 29.06.2017 року «Про внесення змін до розпису  селищного  

бюджету». 

       2. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів  

Летичівської селищної ради Смаглюк Л.Д. 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та управління 

комунальною власністю (Самолюк М.М.). 

 

 

 

         Селищний голова                                                                   І.Тисячний 
 


