
                                                                                                                                     

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять сьомої  сесії 

 

28.09.2017 р.                                      Летичів                                            № 18  

 
 

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 липень - серпень  2017 

року : 

   № 63 від 10.07.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 65 від 13.07.2017 року «Про внесення змін до розпису  селищного  

бюджету», 

     № 66 від 14.07.2017 року «Про внесення змін до розпису  селишного 

бюджету », 

     № 67 від 17.07.2017 року «Про внесення змін до розпису  селишного 

бюджету », 

     № 68 від 17.07.2017 року «Про внесення змін до кошторису спеціального 

фонду   селишного бюджету », 

     № 69 від 18.07.2017 року «Про внесення змін до розпису  селишного 

бюджету », 

     № 77 від 25.07.2017 року «Про внесення змін до розпису  селишного 

бюджету », 

   № 78 від 28.07.2017 року «Про внесення змін до розпису  селищного 

бюджету», 

   № 79 від 04.08.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 80 від 07.08.2017 року «Про внесення змін до розпису та кошторису 

селищного бюджету», 

   № 81 від 09.08.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 



  № 82 від 10.08.2017 року «Про внесення змін до розпису селищного 

бюджету», 

   № 83 від 17.08.2017 року «Про внесення змін до розпису загального фонду та 

кошторису  спеціального фонду  селищного  бюджету», 

    № 84 від 21.08.2017 року «Про внесення змін до розпису  селищного  

бюджету», 

    № 85 від 22.08.2017 року «Про внесення змін до розпису  селищного  

бюджету», 

    № 87 від 28.08.2017 року «Про внесення змін до розпису загального фонду та 

кошторису спеціального фонду  селищного  бюджету», 

    № 88 від 30.08.2017 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 
 


