
                                               
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Третьої  сесії 

 

 __.12.2020 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 жовтень-листопад  2020 

року : 

 

№149  від 29.10.2020  року "Про внесення змін до розпису загального фонду 

селищного бюджету на 2020 рік", 

№148 від 27.10.2020 року "Про внесення змін до розпису загального фонду 

селищного бюджету на 2020 рік", 

№142 від 15.10.2020 року "Про внесення змін до розпису загального фонду 

селищного бюджету на 2020 рік", 

№139 від 08.10.2020 року "Про внесення змін до розпису загального фонду 

селищного бюджету на 2020 рік", 

№138 від 05.10.2020  року  "Про внесення змін до розпису загального фонду 

селищного бюджету на 2020 рік",    

    № 151 від 04.11.2020 року «Про внесення змін до кошторису спеціального  

фонду селищного бюджету   на 2020 рік», 

 

    № 153 від 06.11.2020 року «Про внесення змін до розпису загального фонду  

селищного бюджету на 2020 рік», 

 

    № 155 від 06.11.2020 року «Про внесення змін до річного розпису загального 

фонду  селищного бюджету на 2020 рік», 

 

Автор проєкту  рішення: 

Начальник відділу фінансів 

Смаглюк  Л.Д. 



    № 156 від 09.11.2020 року «Про внесення змін до розпису загального фонду  

селищного бюджету на 2020 рік», 

 

    № 157 від 10.11.2020 року «Про зміну мети бюджетного призначення», 

 

   № 158 від 10.11.2020 року «Про внесення змін до річного розпису загального 

фонду селищного бюджету   на 2020 рік», 

 

    № 159 від 17.11.2020 року «Про внесення змін до розпису загального фонду 

селищного бюджету   на 2020 рік», 

 

    № 160 від 18.11.2020 року «Про внесення змін до розпису загального фонду 

та спеціального фонду селищного бюджету   на 2020 рік», 

 

    № 161 від 24.11.2020 року «Про внесення змін до розпису загального фонду 

селищного бюджету   на 2020 рік», 

    № 167 від 30.11.2020 року «Про внесення змін до кошторису спеціального  

фонду селищного бюджету   на 2020 рік». 

       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 соціально – 

економічного розвитку, житлово – комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг. 

 

 

 

Селищний голова                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 


