
 

 

 

Сімнадцята сесія 

Смолінської селищної ради 

сьомого скликання 

  Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 12 липня 2017 року                 № 228 

смт. Смоліне 

Про затвердження договорів  

та додаткових угод 
 

Згідно пункту 43 статті 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада  
 

ВИРІШИЛА 

 

Затвердити договори та додаткові угоди: 

1. Договори: 

- Демонтаж та монтаж кондиціонеру в приміщенні селищної ради від 17.05.17р. №05-Пл з 

ФОП Коновалов О.Д.  на суму 1650,00 грн. 

- Технічна інвентаризація об’єкта нерухомого майна розташованого за адресою: вул.. 

Геологів, 80г (бокси 11 шт) від 03.05.2017р. №69 з ОКП «Кіровоградське ООБТІ» на суму 538,14 

грн. 

- Заправка картриджів Canon та Samsung від 17.05.17р. № 140 з ПП Салтанова Н.П. на 

суму 162,00 грн.; 

- Лабораторне дослідження (бактеріологічне) грунту з полігону ТПВ від 22.05.17р. №236 з 

Маловисківський міжрайонний відділ ДУ «Кіровоградський ОЛЦ МОЗУ» на суму 124,03 грн.; 

- Лабораторне дослідження атмосферного повітря з полігону ТПВ від 23.05.17р. №566 з 

ДУ «Кіровоградський ОЛЦ МОЗУ» на суму 238,40 грн.; 

- Страхування транспортного засобу Таврія 94-41 КДА від 01.06.17р. № 07-Пл з 

Кіровоградська дирекція ПрАТ «УПСК» на суму 337,00 грн.; 

- Послуги анімато рів до Дня захисту дітей від 31.05.17р. №6 з ФОП Стефашкін С.В. на 

суму 2300,00 грн.; 

- Благоустрій дамби (прибирання, підмітання території) від 31.05.17р. №4 з ТОВ «Гудекс 

Екосервіс» на суму 4847,00 грн.; 

- Друкування газети «Смолінський вісник» №30 з Редакція газети «Маловисківські вісті» 

на суму 500,00 грн.; 

- Роботи поточного ремонту мереж вуличного освітлення по вул.. Садовій та вул.. 

Ювілейній від ЗТП-П-5 від 09.06.17р. №35 з ТОВ «Електроактив-Монтаж» на суму 20692,80 грн.; 

- Транспортні послуги на перевезення відсіву № 08-Пл з Новоархангельська ДЕД на суму 

27608,64 грн.; 

- Поточний ремонт доріг № 09-Пл з Новоархангельська ДЕД на сум 199500,00 грн.; 

- Косіння трави в смт. Смоліне  від 07.06.17р. №5 з ТОВ «Гудекс Екосервіс» на суму 

18200,00 грн.; 

- Заправка картриджів Canon № 187 з ПП Салтанова Н.П. на суму 144,00 грн.; 

- Папір кольоровий від 12.05.17р. № 30-Пт з ПП Семчишина А.Б. на суму 70,00 грн.; 

- М’ясопродукти від 01.06.17р. № 31-Пт з ТОВ «Універсал Плюс» на суму 1400,00 грн.; 

- Продукти харчування від 10.05.17р. №32-Пт з ФОП Шиповська В.А. на суму 109224,00 

грн.; 

- Паперово-білові та канцелярські товари від 17.05.17р. № 33-Пт з ПП Семчишина А.Б. на 

суму 665,00 грн.; 

- Корзина штучних квітів від 23.05.17р. № 34-Пт з ФОП Кулікова К.С. на суму 400,00 грн.; 

- Господарчі товари № 35-Пт з ПП Миронова Т.А. на суму 1754,85 грн.; 



- Дитяче ігрове обладнання (на дитячу площадку) від 15.05.17р. № Д-ВС-17-00001 з ТОВ 

«КСІЛ Україна» на суму 35401,00 грн.; 

- Живі квіти, гелеві шари від 24.05.17р. № 36-Пт з ФОП Фаустова Л.В. на суму 620,00 

грн.; 

- Лампа LED VIDEX (для ДНЗ №3 «Ромашка) від 17.05.17р. № 15 з ВТП «Арбелон» на 

суму 3499,80 грн.; 

- Ноутбук  Lenovo IPad від 12.05.17р. № 22 з ФОП Дубинюк О.О. на суму 9873,00 грн.; 

- Відсів гранітний фракції 0-5мм від і15.05.17р. №37-Пт з Філія Адабашський кар’єр ПАТ 

«Укрзалізниця» на сум 17500,00 грн.; 

- М’ясо свине від 25.05.17 №38-Пт з ФОП Таран С.М. на суму 9075,00 грн.; 

- Телефонний апарат Panaphone від 17.05.17р. №39-Пт з ФОП березнюк А.В. на суму 

230,00 грн.; 

- Телефонний апарат Panasonic від 18.05.17р. № 180517/1/БР з ТОВ «27» на суму 409,00 

грн.; 

- Господарчі товари від 01.06.17р. № 40-Пт з ФОП Березнюк Н.Н. на суму 1108,80 грн.; 

- Деталі до ігрового майданчика (пружини 2 шт.) від 22.05.17р. №БВ-Н0037 з ФОП Батрун 

В.Г. на суму 2400,00 грн.; 

- Набір першокласника (випускний ДНЗ) № 41-Пт з ПП Семчишина А.Б. на суму 2560,00 

грн.; 

- Канцелярські товари (до Дня захисту дітей) від 01.06.17р. № 42-Пт з ПП Миронова Т.А. 

на суму 235,70 грн.; 

- Паперово-білові та канцелярські товари від 07.06.17р. №43-Пт з ПП Семчишина А.Б. на 

суму 810,00 грн.; 

- Продукти харчування (під програму до свят) від 01.06.17р. №44-Пт з ФОП Шиповська 

В.А. на суму 2477,98 грн.; 

- Будівельні матеріали (валик малярн., емаль, цемент) № 45-Пт з ФОП Скаскевич М.М. на 

суму 1077,00 грн.; 

- Молоко, сметана, згущене молоко від 08.06.17р. № 46-Пт з з ФОП Шиповська В.А. на 

суму 66318,00 грн.; 

- Масло вершкове від 08.06.17р. № 47-Пт з з ФОП Шиповська В.А. на суму 27191,00 грн.; 

- Журнал «Військовий облік – 2017. Алгоритм дій» №МП-00003971 з ТОВ «Медіа-Про» 

на суму 340,00 грн.; 

- Паперово-білові товари №48-Пт з ПП Семчишина А.Б. на суму 490,00 грн.; 

 

 

 

2. Додаткові угоди: 

- Д/у №6/17 від 17.05.17р. оплата телекомунікаційних послуг за грудень 2016р. – квітень 

2017р. до договору №581455 від01.10.2012р. з ПАТ «Укртелеком» на суму 5370,37 грн.; 

- Д/у №2 бюджетні зобов’язання до договору №01-Пт від 16.01.17р. з ТОВ «ТД «Дербі» на 

суму 30000,00 грн.; 

 

 
 

Селищний голова                                          М.М.Мазура 
 

 


