
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

Виконавчий комітет 
  

РІШЕННЯ 

    

селище Гостомель                                          №141                                        19 грудня 2018 року 

 

Про проект бюджету селища Гостомель на 2019 рік 

 

            Розглянувши і обговоривши проект рішення про бюджет селища на 2019 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 2019 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 2019 рік. 

2. Подати проект селищного бюджету на 2019 рік на затвердження сесії Гостомельської 

селищної ради. 

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

голови Саєнка В.М. 

 

 

 

Селищний  голова                                                                                 Ю.І.Прилипко 
 

Керуючий справами                                                                             С.В.Чечко 

 

Перший заступник селищного голови                                             В.М.Саєнко  

 

Начальник відділу  

обліку та звітності                                                                                А.В.Закревська 

 

      Начальник юридичного                                                                      В.В.Афоніна 

      відділу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
           ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

  СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

    

  селище Гостомель                №____ -48-VII                   20 грудня 2019 року 

                                                                                                                        

Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік 

 

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”, статей 76, 77  Бюджетного кодексу України, 

керуючись Законом України  “Про Державний бюджет України на 2019 рік ”,  

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2019 рік: 

-  доходи селищного бюджету у сумі 55 710 000,0 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету 45 000 000,0 гривень, та доходи 

спеціального фонду селищного бюджету 10 710 000,0 гривень згідно з додатком 

1 цього рішення; 

-  видатки селищного бюджету у сумі  55 710 000,0 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду селищного бюджету  31 366 914,0 гривень, та видатки 

спеціального фонду селищного бюджету 24 343 086,0  гривень; 

- повернення кредитів до селищного бюджету, у тому числі повернення 

кредитів до загального фонду селищного бюджету та повернення кредитів до 

спеціального фонду селищного бюджету не передбачено.  

- надання кредитів з селищного бюджету, у тому числі надання кредитів із 

загального фонду селищного бюджету та надання кредитів із спеціального фонду 

селищного бюджету.  

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 13 633 086,0 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. 

- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 13 633 086,0 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення 

. 

- оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі   

50 000,0 гривень, що становить 0,16 відсотків видатків загального фонду 

селищного бюджету, визначених цим пунктом;  



        2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів 

селищного бюджету на 2019 рік  у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, згідно з додатками 3,4 до цього рішення. 

  

        3. Міжбюджетні трансферти на 2019 рік  не передбачено згідно з додатком 

5 до цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об»єктів  

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об»єктами згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих регіональних програм у сумі 44 720 609,0 гривень  згідно з додатком 

7 до цього рішення. 

       6. Перелік кредитів (позик), що залучаються селищною радою до 

спеціального фонду селищного бюджету у 2019 році від міжнародних 

фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів не передбачено 

згідно з додатком 8 до цього рішення. 

       7. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік:  

 1) до доходів загального фонду селищних бюджетів належать доходи, 

визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також субвенції, що 

передаються з інших місцевих бюджетів; 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

статтею 69 Бюджетного кодексу України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтею 69 Бюджетного кодексу України; 

 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного 

бюджету  на 2019 рік  

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 71 Бюджетного 

кодексу України, а також субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами  частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами  частини  1 

статті 69-1 Бюджетного кодексу України та пунктами частини  1 статті 71 

Бюджетного кодексу України. 

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду 

селищного бюджету згідно з пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 

Бюджетного кодексу України. 

10.  Визначити на 2019 рік, відповідно  до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального 

фонду на :  

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- обслуговування державного (місцевого) боргу; 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам; 

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення для індивідуального користування; 

- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та наукові – технічні 

розробки; 

- оплата енергосервісу. 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 

коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

12. Надати право селищному голові, або особі, що виконує його обов»язки: 

- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної 

казначейської служби України у м. Ірпені Київської області про отримання 

короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів 

селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 

загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних 

установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та 

медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами. 

13. Надати право  відділу обліку та звітності Гостомельської селищної ради: 

- у міжсесійний період, з метою термінового проведення розрахунків по 

державних субвенціях, вносити зміни до селищного бюджету шляхом видання 



відповідного розпорядження селищного голови сел. Гостомель з подальшим 

затвердженням цих видатків на сесії Гостомельської селищної ради. 

         14. Установити, що підприємства  та організації, які  належать  до 

комунальної власності  селища, сплачують до загального фонду селищного 

бюджету частину чистого прибутку (доходу)  у розмірах, визначених рішенням 

Гостомельської селищної ради. 

               Частина чистого  прибутку (доходу) сплачується до селищного бюджету 

у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 

 

15.  Доручити селищному голові, або особі, яка виконує його обов»язки 

укладати з відповідними органами місцевого самоврядування  угоди, 

передбачені Бюджетним  кодексом України, про передачу – прийняття  видатків 

до (з) селищного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу 

відповідних повноважень. 

 

16. Головному розпоряднику коштів селищного бюджету, розпорядникам 

та одержувачам коштів селищного бюджету на виконання норм 

Бюджетного кодексу : 

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 

2014 року №836 „Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих 

бюджетів та звітів про їх виконання ” (зі змінами), забезпечують: розробку 

проектів паспортів  бюджетних програм і надання їх до фінансового управління 

Ірпінської міської ради протягом 45 днів  після набрання чинності цього 

рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних 

програм бюджетного періоду; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним; 

оприлюднити шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти 

бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до 

паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких 

документів; 



             4) Розпоряднику коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому 

порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 

відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 

розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну 

та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти 

споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної 

установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з 

додатком 10 до цього рішення. 

     

5) Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на 

заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи 

винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, 

затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання 

бюджетних коштів;                                 

6) Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету брати виключно в межах 

відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету. 

     
17. Кошти, передбачені Положенням 

про селищний цільовий фонд соціально-

економічного розвитку селища - 

зараховуються до спеціального фонду 

селищного бюджету. Затвердити на 2019 рік 

перелік об»єктів, фінансування яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів цільового 

фонду соціально – економічного  розвитку 

селища по головному розпоряднику згідно 

додатку  9. 

 

18. Це  рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.  

     

        19. Додатки 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

     20. Оприлюднити рішення про бюджет селища Гостомель на 2019 рік на 

офіційному сайті Гостомельської селищної ради в десятиденний строк з дня його 

прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 

України. 

 

     21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і 

культурного розвитку. 

 

    Селищний голова                                                               Ю.І.Прилипко 

     
сел. Гостомель 

20 грудня 2018 р. 



 
           ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

  СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

    

  селище Гостомель                №____ -48-VII                   20 грудня 2019 року 

                                                                                                                        

Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік 

 

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”, статей 76, 77  Бюджетного кодексу України, 

керуючись Законом України  “Про Державний бюджет України на 2019 рік ”,  

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2019 рік: 

-  доходи селищного бюджету у сумі 55 710 000,0 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету 45 000 000,0 гривень, та доходи 

спеціального фонду селищного бюджету 10 710 000,0 гривень згідно з додатком 

1 цього рішення; 

-  видатки селищного бюджету у сумі  55 710 000,0 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду селищного бюджету  31 366 914,0 гривень, та видатки 

спеціального фонду селищного бюджету 24 343 086,0  гривень; 

- повернення кредитів до селищного бюджету, у тому числі повернення 

кредитів до загального фонду селищного бюджету та повернення кредитів до 

спеціального фонду селищного бюджету не передбачено.  

- надання кредитів з селищного бюджету, у тому числі надання кредитів із 

загального фонду селищного бюджету та надання кредитів із спеціального фонду 

селищного бюджету.  

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 13 633 086,0 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. 

- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 13 633 086,0 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення 

. 

- оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі   

50 000,0 гривень, що становить 0,16 відсотків видатків загального фонду 

селищного бюджету, визначених цим пунктом;  



        2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів 

селищного бюджету на 2019 рік  у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, згідно з додатками 3,4 до цього рішення. 

  

        3. Міжбюджетні трансферти на 2019 рік  не передбачено згідно з додатком 

5 до цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об»єктів  

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об»єктами згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих регіональних програм у сумі 44 720 609,0 гривень  згідно з додатком 

7 до цього рішення. 

       6. Перелік кредитів (позик), що залучаються селищною радою до 

спеціального фонду селищного бюджету у 2019 році від міжнародних 

фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів не передбачено 

згідно з додатком 8 до цього рішення. 

       7. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік:  

 1) до доходів загального фонду селищних бюджетів належать доходи, 

визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також субвенції, що 

передаються з інших місцевих бюджетів; 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

статтею 69 Бюджетного кодексу України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтею 69 Бюджетного кодексу України; 

 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного 

бюджету  на 2019 рік  

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 71 Бюджетного 

кодексу України, а також субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами  частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами  частини  1 

статті 69-1 Бюджетного кодексу України та пунктами частини  1 статті 71 

Бюджетного кодексу України. 

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду 

селищного бюджету згідно з пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 

Бюджетного кодексу України. 

10.  Визначити на 2019 рік, відповідно  до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального 

фонду на :  

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- обслуговування державного (місцевого) боргу; 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам; 

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення для індивідуального користування; 

- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та наукові – технічні 

розробки; 

- оплата енергосервісу. 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 

коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

12. Надати право селищному голові, або особі, що виконує його обов»язки: 

- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної 

казначейської служби України у м. Ірпені Київської області про отримання 

короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів 

селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 

загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних 

установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та 

медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами. 

13. Надати право  відділу обліку та звітності Гостомельської селищної ради: 

- у міжсесійний період, з метою термінового проведення розрахунків по 

державних субвенціях, вносити зміни до селищного бюджету шляхом видання 



відповідного розпорядження селищного голови сел. Гостомель з подальшим 

затвердженням цих видатків на сесії Гостомельської селищної ради. 

         14. Установити, що підприємства  та організації, які  належать  до 

комунальної власності  селища, сплачують до загального фонду селищного 

бюджету частину чистого прибутку (доходу)  у розмірах, визначених рішенням 

Гостомельської селищної ради. 

               Частина чистого  прибутку (доходу) сплачується до селищного бюджету 

у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 

 

15.  Доручити селищному голові, або особі, яка виконує його обов»язки 

укладати з відповідними органами місцевого самоврядування  угоди, 

передбачені Бюджетним  кодексом України, про передачу – прийняття  видатків 

до (з) селищного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу 

відповідних повноважень. 

 

16. Головному розпоряднику коштів селищного бюджету, розпорядникам 

та одержувачам коштів селищного бюджету на виконання норм 

Бюджетного кодексу : 

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 

2014 року №836 „Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих 

бюджетів та звітів про їх виконання ” (зі змінами), забезпечують: розробку 

проектів паспортів  бюджетних програм і надання їх до фінансового управління 

Ірпінської міської ради протягом 45 днів  після набрання чинності цього 

рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних 

програм бюджетного періоду; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним; 

оприлюднити шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти 

бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до 

паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких 

документів; 



             4) Розпоряднику коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому 

порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 

відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 

розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну 

та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти 

споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної 

установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з 

додатком 10 до цього рішення. 

     

5) Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на 

заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи 

винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, 

затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання 

бюджетних коштів;                                 

6) Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету брати виключно в межах 

відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету. 

     
17. Кошти, передбачені Положенням 

про селищний цільовий фонд соціально-

економічного розвитку селища - 

зараховуються до спеціального фонду 

селищного бюджету. Затвердити на 2019 рік 

перелік об»єктів, фінансування яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів цільового 

фонду соціально – економічного  розвитку 

селища по головному розпоряднику згідно 

додатку  9. 

 

18. Це  рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.  

     

        19. Додатки 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

     20. Оприлюднити рішення про бюджет селища Гостомель на 2019 рік на 

офіційному сайті Гостомельської селищної ради в десятиденний строк з дня його 

прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 

України. 

 

     21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і 

культурного розвитку. 

 

    Селищний голова                                                               Ю.І.Прилипко 

     
сел. Гостомель 

20 грудня 2018 р. 



 


