
 
 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Шістдесят четвертої сесії 

 

21.02. 2019 р.                                      Летичів                                               №  

 

Про затвердження звіту 

про виконання селищного  

бюджету за 2018 рік 

 

Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись   

статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2018 рік: 

- по доходах у сумі 151352,0  тис.гривень, у тому числі по доходах загального 

фонду 146475,3 тис. гривень (додаток 1) та по доходах спеціального фонду у 

сумі 4876,7 тис. гривень (додаток 2); 

- по видатках у сумі 153783,3 тис.гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду 131140,1 тис.гривень (додаток 3) та по видатках 

спеціального фонду у сумі 22643,2 тис. гривень (додаток 4). 

           2. Зняти з контролю рішення  сесій селищної ради від 22 грудня  2017 

року №31 „Про селищний бюджет   на 2018 рік”, від 25  січня  2018 року № 

35  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік»,  від 28 лютого 

2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік», від 

29.03.2018 року № 33 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  

рік», від 27.04.2018 року № 26 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018 рік», від 24.05.2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік», від 14.06.2018 року № 7 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік», від 25.06.2018 року № 42 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 26.07.2018 року  № 25 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 09.08.2018 року № 4 



«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»,  від 30.08.2018 р. № 

22 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від  05.09.2018 р. 

№ 1  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 28.09.2018 

року № 21 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 

30.10.2018 року № 25 «Про внесення  змін до селищного бюджету на 2018 

рік», від 16.11.2018 року № 1 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018 рік», від 30.11.2018 року № 29  «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік», від  13.12.2018 року № 2 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік»,  від  21.12.2018 року № 38  «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік» 

          3.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Смаглюк Л.Д. 

4. 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 

 


