
 
Постійна комісія 

Смолінської селищної ради 

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

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 14 лютого 2017 року                       № 6 

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: 

- Монтаж склоблоку в металопластиковій конструкції в приміщенні Смолінської селищної 

ради від 26.12.16р. №91 з ФОП Антоненко С.Ю. сума 1210,00 грн.; 

- Договір міни – деревина тополь на послуги по прибиранню території від 26.12.16р. № 92 з 

ФОП Скаскевич М.П. (сума міни 13200,00 грн); 

- Послуги централізованого питного водопостачання та водовідведення. Бюджетне 

зобов’язання на 2016р. в сумі 26442,61 грн. від 16.11.16р. №32 з ОКВП «Дніпро-Кіровоград»; 

- Погодження проектної документації від 20.12.16р. №183285 з Маловисківським РЕМ на 

суму 230,30 грн.; 

- Будівельні та конструкційні матеріали від 20.12.16р. №96 з ФОП Скаскевич М.П. на суму 

1938,90 грн.; 

- Настінні календарні від 20.12.16р. №107 з ПП Тучкова Н.О. на суму 900,00 грн.; 

- Господарчі товари, праска від 26.12.16р. №108 з ПП Миронова Т.А. на суму 5084,05 грн.; 

- Господарчі товари від 26.12.16р. №109 з ФОП Березнюк Н.Н. на суму 2200,00 грн.; 

- Дератизація та дезінсекція від 19.01.17р. №1 з Маловисківським міжрайонним відділом 

ДУ «Кіровоградський ОЛЦ МОЗУ» на суму 7454,40 грн.; 

- Проведення лабораторних досліджень від 19.01.17р. №9 з Маловисківським міжрайонним 

відділом ДУ «Кіровоградський ОЛЦ МОЗУ» на суму 8000,00 грн. 

- Послуги з технічної інвентаризації нерухомого майна від 16.01.17р. № 01 з ОКП 

«Кіровоградський ООБТІ» на суму 1335,73 грн.; 

- Розміщення в газеті оголошення про конкурс на посаду директора будинку культури від 

16.01.17р. від 01-Пл з Редакція газети «Маловисківські вісті» на суму 307,20 грн.; 

- Послуги хостингу від 12.01.17р. №87349 з ТОВ «Хостінг Україна» на суму 389,00 грн. на 

2 роки; 

- Ліцензійне супроводження зарплатної програми ІС-ПРО7 від 18.01.17р. № 1 з ФОП 

Пилипенко Ж.М. на суму 3840,00 грн.; 

- Збирання та вивезення побутових відходів з селищної ради від 01.01.17р. № 1-ГЕ з ТОВ 

«Гудекс-Екосервіс» на суму 56,33 грн./міс.; 

- Збирання та вивезення побутових відходів з бібліотеки №1 і №2 селищної ради від 

01.01.17р. № 2-ГЕ з ТОВ «Гудекс-Екосервіс» на суму 4,90 грн./міс.; 

- Збирання та вивезення побутових відходів з будинку культури селищної ради від 

01.01.17р. № 3-ГЕ з ТОВ «Гудекс-Екосервіс» на суму 7,35 грн./міс.; 

- Збирання та вивезення побутових відходів з ДНЗ №1 «Теремок» і ДНЗ №3 «Ромашка» від 

01.01.17р. № 4-ГЕ з ТОВ «Гудекс-Екосервіс» на суму 967,34 грн./міс.; 

- Інформаційно консультаційні послуги по зарплатній програмі ІС-ПРО7 від 19.01.17р. № 

1/2 з ФОП Пилипенко Ж.М. на суму 800,00 грн.; 

- Послуги по витратах на транспорт ГАЗ-3307 (збирання прикрас з ялинки) від 25.01.17р. 

№185588 з Маловисківським РЕМ на суму 251,20 грн.; 



- Прибирання території смт. Смоліне від снігу трактором МТЗ-892 від 01.02.17р. №1-ГЕ/2 з 

ТОВ «Гудекс-Екосервіс» на суму 8400,00 грн.; 

- Технічне обслуговування системи газопостачання від 03.01.17р. № 8/07-1НП/2017 з 

Маловисківським УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз» на суму 779,43 грн/квартал; 

- Заправка картриджа Canon 712/725 від 01.02.17р. №24 з ПП Салтанова Н.П. на суму 72,00 

грн.; 

- Профілактика копира, відновлення картриджа Canon від 01.02.17р. №30 з ПП Салтанова 

Н.П. на суму 426,00 грн.; 

- Капітальне будівництво мереж освітлення прибудинкової території по вул.. Казакова смт. 

Смоліне від 01.02.17р. №3 з ТОВ «ЕлектроАктив-Монтаж» на суму 139346,00 грн.; 

- Технічний нагляд за будівництвом об’єкта «Капітальне будівництво мереж освітлення 

прибудинкової території по вул.. Казакова смт. Смоліне» від 01.02.17р. № 2 з ФОП Полторак Н.Я. 

на суму 2240,27 грн.; 

- Постачання теплової енергії від 08.02.17р. №02-Пл з КП «Енерговодоканал» на суму 

971436,00 грн.; 

- Бензин А-92, А-95 від 16.01.17р. №01-Пт з ТОВ «ТД «Дербі» на суму 100000,00 грн.; 

- Офісне приладдя різне, паперово-білові товари від 19.01.17р. №02-Пт з ПП Семчишина 

А.Б. на суму 2989,50 грн.; 

- Продукти харчування від 12.01.17р. №03-Пт з ФОП Шиповська В.А. на суму 113117,00 

грн.; 

- Електрична енергія від 19.01.17р. №04-Пт з Маловисківським РЕМ ПАТ 

«Кіровоградобленерго» на суму 721900,00 грн.; 

- Крісло офісне Оріон  від 23.01.17р. №05378818/17 з ТОВ «А-Клас» на суму 3460,00 грн.; 

- М’ясо яловиче від 26.01.17р. №05-Пт з ФОП Юрик Ю.В. на суму 6175,00 грн.; 

- Молоко, сметана, згущене молоко від 01.02.17р. №06-Пт з ФОП Шиповська В.А. на суму 

61400,00 грн.; 

- М’ясо від 01.02.17р. №07-Пт з ФОП Шиповська В.А. на суму 4300,00 грн.; 

- Масло вершкове від 01.02.17р. №08-Пт з ФОП Шиповська В.А. на суму 26000,00 грн.; 

- Сир від 01.02.17р. №09-Пт з ФОП Шиповська В.А. на суму 28000,00 грн.; 

- Бланки заяв реєстрації та зняття, талони реєстрації та зняття від 01.02.17р. №10-Пт з 

Редакція газети «Маловисківські вісті» на суму 50,00 грн.; 

- Метражний рушник від 02.02.17р. №11-Пт з ФОП Кулікова К.С. на суму 560,00 грн.; 

- Диски CD-R від 02.02.17р. №12-Пт з ФОП Березнюк А.В. на суму 182,00 грн.; 

- Бланки звітності від 02.02.17р. №13-Пт з ФОП Коваль К.Я. на суму 137,80 грн.; 

- Курина продукція, свинина від 07.02.17р. №14-Пт з ТОВ «Універсал-Плюс» на суму 

47500,00 грн.; 

- М’ясоковбасні вироби від 07.02.17р. №15-Пт з ТОВ «Універсал-Плюс» на суму 2500,00 

грн. 

- На оренду мощення за адресою вул.Казакова, 39 смт.Смоліне від 01.02.17 року № 14 з 

Колесниковою Ніною Володимирівною на суму 234,86 грн. в місяць; 

- На оренду мощення між будинками № 17 та № 18 за адресою вул.Казакова, смт.Смоліне 

від 01.02.17 року № 15 з Бачієвою Ганною Андріївною на суму 140,00 грн. в місяць; 

- На оренду кімнати в приміщенні Смолінської селищної ради за адресою вул.Казакова, 39 

смт.Смоліне від 01.02.17 року № 33 з ФОП Горборуковою Ольгою Сергіївною на суму 258,64 грн. 

в місяць; 

- На оренду топочної на території Смолінського дошкільного навчального закладу № 3 

«Ромашка» за адресою вул.Казакова, 86 смт.Смоліне від 01.02.17 року № 34 з КП 

«Енерговодоканал» на суму 1,00 грн. в рік; 

 

2. Додаткові угоди: 

- Д/у №9 від 21.11.16р. викласти в новій редакції «Порядок розрахунку» до Договору №424 

від 04.01.2010р. з Маловисківським РЕМ; 

- Д/у №3 від 26.12.16р. бюджетні зобов’язання та зміна загальної вартості до Договору № 

8/07-НП/2016 від 04.01.16р. з ВАТ «Кіровоградгаз» Маловисківське управління по експлуатац. газ. 

гос-ва. на суму 42,26 грн.; 



- Д/у №1 від 30.12.16р. зменшення бюджетних зобов’язань до Договору №32 від 16.11.16р. 

з ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на суму 14262,35 грн.; 

- Д/у №2 від 30.12.16р. зменшення розрахункової суми касового обслуговування до 

Договору №35 від 20.12.13р. на суму 452,57 грн.; 

- Д/у №1 від 03.08.16р. зміна назви та засновника до Договору № 15 і №1 від 11.01.16р. з 

ДУ «Кіровоградський ОЛЦ МОЗУ»; 

- Д/у №2 від 30.12.16р. зміна суми Договору №15 від 11.01.16р., з ДУ «Кіровоградський 

ОЛЦ МОЗУ»  сума 6772,01 грн.; 

- Д/у №1 від 30.12.16р. продовження дії договору. Збільшення обсягу послуг на 20% від 

суми Договору №10 від 23.03.16р. з Маловисківським РЕМ на суму 94572,25 грн.; 

- Д/у №1 від 30.12.16р. продовження дії договору. Збільшення обсягу послуг на 20% від 

суми Договору №  Т7-16-0001 від 30.05.16р. з ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» на суму 

527699,04 грн.; 

- Д/у №4 від 31.12.16р. продовження дії Договору Т7-16-0001 від 30.05.16р. з ДП 

«Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз»; 

- Д/у №2 від 20.12.16р. бюджетні зобов’язання  до Договору №13/11-ЗП від 17.12.2007р. з 

ПАТ АБ «Південний» на суму 1510,00 грн.; 

- Д/у №5 від 20.12.16р. бюджетні зобов’язання, збільшення загальної вартості Договору №4 

від 23.10.14р. з ФОП Васильєв В.В. на суму 2945,00 грн. (заг. вартість дог. 15945,00грн.); 

- Д/у №2 від 30.12.16р. зменшення розрахункової суми касового обслуговування до 

Договору  №35 від 20.12.13р. з ПАТ «Державний ощадний банк України» на суму 452,57 грн.; 

- Д/у №2 від 30.12.16р. припинення дії Договору №1 від 01.07.16р. з ТОВ «Гудекс-

Екосервіс»; 

- Д/у №2 від 30.12.16р. припинення дії Договору №2 від 01.07.16р. з ТОВ «Гудекс-

Екосервіс»; 

- Д/у №2 від 30.12.16р. припинення дії Договору №3 від 01.07.16р. з ТОВ «Гудекс-

Екосервіс»; 

- Д/у №2 від 30.12.16р. припинення дії Договору №4 від 01.07.16р. з ТОВ «Гудекс-

Екосервіс»; 

- Д/у №2 від 30.12.16р. припинення дії Договору №5 від 01.07.16р. з ТОВ «Гудекс-

Екосервіс»; 

- Д/у №2 від 30.12.16р. припинення дії Договору №6 від 01.07.16р. з ТОВ «Гудекс-

Екосервіс»; 

- Д/у №6 від 30.12.16р. припинення дії Договору №4 від 23.10.14р. з ФОП Васильєв В.В.; 

- Д/у №3 від 30.12.16р. зменшення кошторисних призначень до Договору №13/11-ЗП від 

17.12.07р. з ПАТ АБ «Південний»  на суму 605,56 грн.; 

- Д/у №3 від 30.12.16р. продовження дії договору до 31.12.2017р. по розподілу природного 

газу до Договору №5 від 04.01.16р.; 

- Д/у №1 від 30.12.16. зміна загальної вартості договору. Припинення дії договору з ТОВ 

«Універсал-Плюс» сума договору 17406,57 грн.; 

- Д/у №2 від 19.01.17р. бюджетні зобов’язання до Договору № 7557889 від 31.08.16р. з 

ПрАТ «Київстар» на суму 2400,00 грн.; 

- Д/у №2 від 19.01.17р. бюджетні зобов’язання до Договору № 7383195 від 01.03.16р. з 

ПрАТ «Київстар» на суму 1200,00 грн.; 

- Д/у №2 від 16.01.17р. бюджетні зобов’язання до Договору №32 від 16.11.16р. з ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» на суму 58800,00 грн.; 

- Д/у №10 від 16.01.17р. розрахунки за обсяги електричної енергії на зовнішнє освітлення 

здійснюються за єдиним тарифом до Договору №424 від 04.01.2010р. з Маловисківським РЕМ; 

- Д/у №5 від 16.01.17р. збільшення суми Договору на 20% № Т7-16-0001 від 30.05.16р. з ДП 

«Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» на суму 105531,72 грн.; 

- Д/у №2 від 02.02.17р. бюджетні зобов’язання до Договору №79 від 17.11.16р. з ФОП 

Дзюба М.О. на суму 1500,00 грн.; 

- Д/у 2 від 01.02.17р. бюджетні зобов’язання до Договору №84 від 17.11.16р. з ФОП Дзюба 

М.О. на суму 400,00 грн.; 

- Д/у №3 від 31.01.17р. розірвання договору № 8/07-1НП/2017 від 03.01.17р. з зв’язку з 

передачею теплогенераторної ДНЗ №3 «Ромашка»; 



- Д/у №3 від 07.02.17р. комісійна винагорода за січень 2017р. до Договору №35 від 

20.12.13р. з ПАТ «Державний ощадний банк України» на суму 53,26 грн.; 

- Д/у №4 від 01.02.17р. комісійна винагорода за безготівкове зарахування коштів в 

подальшому 0,00 грн. до Договору №35 від 20.12.13р. з ПАТ «Державний ощадний банк України»; 

- Д/у №4 від 18.01.17р. загальна вартість по розподілу природного газу на 2017 рік до 

Договору №5 від 04.01.16р. з Маловисківським УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз» на суму 44724,29 грн.; 

- Д/у №5 від 01.02.17р. розірвання договору за взаємною згодою №5 від 04.01.16р. 

(розподіл природного газу) з Маловисківським УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз»; 

- Д/у №3 від 01.02.17р. припинення дії договору за взаємною згодою №79 від 17.11.16р. з 

ФОП Дзюба М.О.; 

- Д/у №1 від 16.01.17р. бюджетні зобов’язання до Договору № 01-Пт від 16.01.17р. з ТОВ 

«ТД «Дербі» на суму 30000,00 грн.; 

- Д/у № 1 від 29.12.2016р. про збільшення суми по Договору № 22/Т/16 від 04.11.2016р. з 

Рахманкуловим Юрієм Валентиновичем; 

- Д/у № 1 від 29.12.2016р. про збільшення суми по Договору № 21/Т/16 від 04.11.2016р. з 

Соколовським Сергієм Васильовичем; 

- Д/у № 3 від 29.12.2016р. про збільшення суми по Договору № 14/Т/15 від 31.12.2015р. з 

Калініним Михайлом Миколайовичем; 

- Д/у № 2 від 13.01.2017р. про розірвання Договору № 20/Т/16 від 06.10.2016р. з Ільченко 

Наталією Леонідівною; 

- Д/у № 2 від 06.02.2017р. про розірвання Договору № 22/Т/16 від 04.11.2016р. з 

Рахманкуловим Юрієм Валентиновичем; 

- Д/у № 3 від 31.01.2017р. про розірвання Договору № 6 від 04.06.2014р. зі Зборовською 

Оленою Сергіївною; 

- Д/у № 1 від 29.12.2016р. про розірвання Договору оренди автотранспортного засобу № 22 

від 16.10.2015р. з КП «Енерговодоканал»; 

- Д/у № 1 від 29.12.2016р. про розірвання Договору оренди автотранспортного засобу № 23 

від 16.10.2015р. з КП «Енерговодоканал»; 

- Д/у № 1 від 31.12.2016р. про відшкодування плати за спожите теплопостачання 

пропорційно до площі приміщення № 13 від 01.10.2015р. з ФОП Кочубей Тетяною Миколаївною; 

- Д/у № 3 від 31.12.2016р. про відшкодування плати за спожите теплопостачання 

пропорційно до площі приміщення № 9 від 03.11.2014р. з ФОП Ситнік Мариною 

Володимирівною; 

- Д/у № 4 від 31.12.2016р. про відшкодування плати за спожите теплопостачання 

пропорційно до площі приміщення № 4 від 18.11.2013р. з ФОП Тараненко Світланою Юріївною; 

- Д/у № 4 від 31.12.2016р. про відшкодування плати за спожите теплопостачання 

пропорційно до площі приміщення № 15 від 01.05.2011р. з ФОП Негіною Галиною Леонідівною; 

- Д/у № 4 від 31.12.2016р. про відшкодування плати за спожите теплопостачання 

пропорційно до площі приміщення № 11 від 01.05.2011р. з ФОП Портненко Сергієм Павловичем; 

- Д/у № 5 від 31.12.2016р. про відшкодування плати за спожите теплопостачання 

пропорційно до площі приміщення № 8 від 01.05.2011р. з ФОП Березнюк Нурією Нурхамедівною; 

- Д/у № 5 від 31.12.2016р. про відшкодування плати за спожите теплопостачання 

пропорційно до площі приміщення № 6 від 01.05.2011р. з ФОП Масловою Ганною Миколаївною; 

- Д/у № 4 від 31.12.2016р. про відшкодування плати за спожите теплопостачання 

пропорційно до площі приміщення № 5 від 01.05.2011р. з Маловисківським управлінням 

експлуатації газового господарства; 

- Д/у № 4 від 31.12.2016р. про відшкодування плати за спожите теплопостачання 

пропорційно до площі приміщення № 4 від 01.05.2011р. з ПП Студія «П’ятий елемент»; 

- Д/у № 3 від 31.12.2016р. про відшкодування плати за спожите теплопостачання 

пропорційно до площі приміщення № 8 від 12.09.2014р. з ФОП Німченко Юлією Олександрівною. 

 
 

                  Голова комісії                                                                     Л.М.Надєйкіна 


