
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця Свято-Покровська,  № 125 

Виконавчий комітет 
  

РІШЕННЯ 

    

селище Гостомель                                          №146                                        20 грудня 2017 року 

 

Про проект бюджету селища Гостомель на 2018 рік 

 

            Розглянувши і обговоривши проект рішення про бюджет селища на 2018 рік, 

керуючись підпунктом 1 пункту а статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

ВИРІШИВ : 

 

1. Схвалити проект селищного бюджету селища Гостомель на 2018 рік (з відповідними 

додатками), розроблений відділом обліку та звітності при виконавчому комітеті 

Гостомельської селищної ради на основі чинного законодавства та прогнозних 

показників економічного  і соціального розвитку селища на 2018 рік. 

2. Подати проект селищного бюджету на 2018 рік на затвердження сесії Гостомельської 

селищної ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 

Саєнка В.М. 

 

 

 

Селищний  голова                                                            Ю. І. Прилипко 
 

Керуючий справами                                                        С. В. Чечко 

 

Заступник селищного голови                                        В .М. Саєнко  

 

Начальник відділу  

обліку та звітності                                                            А.В.Закревська 

 

      Начальник юридичного                                                     В. В. Чернуха 

      відділу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 147                                                                                   «20» грудня 2017  року 
 

Про приведення  тарифів ДП «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби 

України (№ 85) з водопостачання до рівня 

економічно обгрунтованих   
 

Розглянувши лист директора ДП «Підприємство Державної кримінально-

виконавчої служби України (№ 85) від 06.12.2017р. №20/п-357 щодо приведення 

тарифів з водопостачання до рівня економічно обгрунтованих, керуючись 

п.2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

- Погодити з 01 грудня 2017 року ДП «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№ 85)» тарифи з 

водопостачання до рівня економічно обгрунтованих: плата за 

водопостачання для групи споживачів (населення) комунального сектору 

за 1 м3 у місяць – 7, 224 грн. з ПДВ  

 

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  заступника  селищного  

голови  Саєнка В.М. 

 

 

Селищний голова              Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                       С.В. Чечко 

Заступник селищного голови В.М. Саєнко 

Начальник юридичного відділу             В.В. Чернуха 

 


