
 
Постійна комісія 

Смолінської селищної ради 

з питань планування, бюджету, фінансів,  цін та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 24 квітня 2017 року                       № 18 

смт. Смоліне 

Про затвердження договорів  

та додаткових угод 

Заслухавши інформацію бухгалтера Смолінської селищної ради, комісія  

 

ВИРІШИЛА 

Рекомендувати сесії Смолінської селищної ради затвердити договори та додаткові угоди: 

1. Договори: 

- Виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку за адресою: 

вул.. Геологів, 80 від 01.02.17р. №29 з КП «Кіровоградський земельно-кадастровий центр» на суму 

4000,00 грн. 

- Оцінка вартості майна нежитлових будівель складу по вул.. Геологів 80-в, боксів по вул.. 

Геологів 80-г та двох автомобілів від 02.02.17р. №5/17 з Філія ТОВ НДКП «Пектораль» на суму 

3744,20 грн. 

- Розміщення в газеті оголошення про конкурс від 20.02.17р. №18 з Редакція газети 

«Маловисківські вісті» на суму 514,80 грн. 

- Страхування транспортного засобу ВАЗ 211440 від 14.03.17р. №03-Пл з Кіровоградська 

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

- Концерт гурту «Зоряни» від 07.08.17р. №8 з Кіровоградська обласна філармонія на суму 

10000,00 грн. 

- Лабораторне дослідження піску від 09.03.17 №159 з М-В міжрайонний відділ ДУ 

«Кіровогр. ОЛЦ МОЗУ» на суму 248,06 грн. 

- Обслуговування та заправка картриджа Canon MF  від 20.02.17р. №53 з ПП Салтанова 

Н.П. на суму 195,00 грн. 

- Очистка території смт. Смоліне від снігу трактором МТЗ-892 від 17.03.17р. №3 з ТОВ 

«Гудекс Екосервіс» на суму 4400,00 грн. 

- Роботи по сервісному і консультаційному обслуговуванню офісної і обчислювальної 

техніки та програмного забезпечення від 03.01.17р. №4 з СПД-ФО Васильєв В.В. 

- Водонагрівач, ремкомплект нагрів. Елемент до конфорки від 20.02.17 №17-Пт з ФОП 

Скаскевич М.П. на суму 2800,00 грн. 

- Канц. товари, паперово-білові товари від 20.02.17р. №18-Пт з ПП Семчишина А.Б. на 

суму 1907,50 грн. 

- Телефонний апарат від 20.02.17р. №935992 з ТОВ «Розетка УА.» на суму 474,00 грн. 

- Картридж Canon від 09.02.17р. №914476 з ТОВ «Розетка УА.» на суму 2070,00 грн. 

- Господарчі товари від 03.03.17р. №19-Пт з ФОП Березнюк Н.Н. на суму 1453,50 грн. 

-  Паперово-білові товари від 03.03.17р. №20-Пт з ПП Семчишина А.Б. на суму 1015,00 

грн. 

- Засіб криптографічного захисту інформації «Ключ електронний «Алмаз-1К» від 

16.03.17р. №КГ05378818/3Н/28 з ДП «Національні інформаційні системи» на суму 550,00 грн. 

- Канц. товари, паперово-білові товари від 14.03.17р. №21-Пт з ПП Семчишина А.Б. на 

суму 1000,00 грн. 

- Квіти штучні від 20.03.17р. №22-Пт з ФОП Кулікова К.С. на суму 200,00 грн. 

- М’ясо яловиче від 17.03.17р. №23-Пт з ТОВ «Агрородина» на суму 8905,00 грн. 

- Зовнішній жорсткий диск від 20.03.17р. №84 з ФОП Чернов Н.І. на суму 1743,00 грн. 

- Запчастини до принтера СНПЧ Ерson від 20.03.17р. №24-Пт з ФОП Матяш С.В. на суму 

844,00 грн. 



- Господарчі товари від 24.03.17р. № 25-Пт з ФОП Березнюк Н.Н. на суму 235,50 грн. 

- Кабінка туалету від 22.03.17р. №26-Пт з ФОП Іванов О.П.  на суму 5260,00 грн. 

- Мишка комп’ютерна від 24.03.17р. №11 з ФОП Дубинюк О.О. на суму 170,00 грн. 

- Саджанці декоративних рослин від 05.04.17р. №78/18 з ДП «Оникіївський лісгосп» на 

суму 3933,00 грн. 

- Тачка садова одноколісна від 24.03.17р. №240317/1/БР з ТОВ «27»  на суму 433,00 грн. 

- Членські внески №13 з Кіровоградський регіональний відділ Асоціації міст України на 

суму 1471,00 грн. 

- Профілактика, ремонт копіра/МФУ*а47, картридж BASF від 10.04.17р. №83 з ПП 

Салтанова Н.П на суму 1654,00 грн. 

- Субвенція на харчування дітей в ДНЗ №1 «Теремок» та ДНЗ №3 «Ромашка» № 04-Пл з 

Березівська сільська рада на суму 24000,00 грн. 

- Заправка картриджа Canon №117 з ПП Салтанова Н.П. на суму 72,00 грн. 

- Послуги екскаватора №6 з ТОВ ім.. Фрунзе на суму 2000,00 грн. 

- Технічно-консультаційне супроводження комп’ютерного монтажу звукової фонограми 

для проведення заходів, присвячених до Чорнобильської трагедії №06-Пл з СПД Васильєв В.В. на 

суму 1236,00 грн. 

- Послуга з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування № ТКВ з ТОВ 

«Центр сертифікації ключів «Україна» на суму 348,00 грн. 

- Інформаційно-консультаційні послуги з обслуговування програмного забезпечення 

№2726 з ФОП Кириллов С.В. на суму 90,00 грн. 

- Канц. товари, паперово-білові товари від 10.04.17р. №27-Пт з ПП Семчишина А.Б. на 

суму1759,00 грн. 

- Канц. товари, паперово-білові товари №28-Пт з ПП Семчишина А.Б. на суму 283,00 грн. 

- Клавіатура комп’ютерна №28-Пт/1 з ФОП Березнюк А.В. на суму 190,00 грн. 

- Корзина штучних квітів  №29-Пт з ФОП Кулікова К.С. на суму 225,00 грн. 

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

- На оренду автотранспортного засобу УАЗ 31512 від 16.02.17 року № 35 з ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» на суму 1,00 грн. в рік; 

- На оренду автотранспортного засобу швидкої допомоги марки УАЗ 3962 від 20.04.17 

року № 36 з ТМО «Центр екстреної медичної допомоги та МК» на суму 1,00 грн. в рік; 

- На оренду медичного обладнання від 20.04.17 року № 43-17 з ДЗ «СМСЧ № 17» 

МОЗ України на суму 1,00 грн. в рік; 

-   На оренду мощення за адресою вул.Казакова, 39 смт.Смоліне від 14.03.17 року № 16 з 

ФОП Сарапіон Вірою Миколаївною на суму 218,21 грн. в місяць; 

- На роботи з благоустрою від 28.02.2017 року № 01/Т/17 зі Сластіком Василем 

Миколайовичем на суму 2000,00 грн. в місяць; 

- На роботи по налаштуванню піаніно від 15.03.2017 року № 02/Т/17 з Григор’євим 

Євгеном Миколайовичем  на суму 625,00 грн.; 

На роботи по упорядкуванню місця видалення побутових відходів від 14.04.2017 року № 

03/Т/17 з Новгородцевим Ігорем Миколайовичем на суму 12 800,00 грн. 

 

 

2. Додаткові угоди: 

- Д/у №3 від 15.02.17р. бюджетне зобов’язання до договору №84 від 17.11.16р. з ФОП 

Дзюба М.О. на суму 1000,00 грн. 

-  Д/у №1 бюджетне зобов’язання до Договору №4 від 03.01.17р. з СПД Васильєв В.В. на 

суму 5000,00 грн. 

 - Д/у № 6 від 01.03.17р. про самостійне заключення договорів на постачання електричної 

енергії до договору № 6 від 01.05.11р. з ФОП Маслова Г.М.; 

 - Д/у № 1 від 09.03.2017р. про розірвання Договору оренди № 1 від 01.02.2013р. з ФОП 

Томашевська; 

 - Д/у № 1 від 31.03.2017р. про розірвання Договору оренди № 29 від 29.04.2016р. з 

Івановим В.А.; 

 - Д/у № 2 від 19.04.2017р. про розірвання Договору оренди транспортного засобу до 

договору від 23.06.2005р. з ДЗ «СМСЧ № 17» МОЗ України; 



          - Д/у № 1 від 13.03.2017р. про розірвання Договору оренди № 13 від 01.06.2016р. з ФОП 

Іщенко Я.О.; 

          - Д/у № 4 від 21.03.2017р. про продовження дії Договору оренди № 5 від 28.11.2013р. з ФОП 

Дунаєв П.В. 
 

 

                  Голова комісії                                                                     Л.М.Надєйкіна 

 


