
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 08.08.2019 року № 44
с. Миколаївка
Про затвердження договорів, 
укладених головою Миколаївської 
сільської ради в міжсесійний період 

Відповідно  до  п.  43  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» та  заслухавши інформацію про укладені  головою
Миколаївської  сільської  ради  Самотой  С.В.,  в  міжсесійний  період,  від  імені
сільської  ради  договори  з  питань,  віднесених  до  виключної  компетенції
сільської ради, сільська рада вирішила:

1. Затвердити, укладені в міжсесійний період  сільським головою 
Самотой С.В.наступні договори:
1.1. з  ФОП  Шкакупа  О.В.  від  07.05.2019  року  за  послуги  з  ліквідації

несанкціонованого сміттєзвалища.
1.2. з ФОП Дремов О.І. від 02.05.2019 року за автозапчастини.
1.3. з ФОП Фонталіна Т.М. від 06.05.2019 року за канцтовари.
1.4. з ФОП Фонталіна Т.М.від 13.05.2019 року за канцтовари.
1.5. з ФОП Фонталіна Т.М.від 13.05.2019 року за канцтовари.
1.6. з ФОП Дакалов В.М. від 16.05.2019 року за сувеніри. 
1.7. з  ФОП  Нянькін  В.В.  від  17.05.2019  року  за  звукотехнічне

забезпечення заходів до Дня Європи.
1.8. з КП «Господар» МСР від 24.05.2019 року за послуги по поточному

ремонту водогону по вул. Шевченка с. Миколаївка .
1.9. з ДП «Національні інформаційні системи»  від 23.05.2019 року  за

надання електронних довірчих послуг (електронного підпису).
1.10. з  ТОВ  «СанАвто»   від  17.05.2019  року  за  послуги  з  перевезення

учасників художньої самодіяльності.
1.11. з ТОВ «Аквадевайс» від 21.05.2019 року за кулер.
1.12. з  ТОВ  «Інтелект-А»  від  24.05.2019  року  за  послуги  по

обслуговуванню програмного забезпечення «ІS-pro».
1.13. з КП «Господар»МСР від 21.05.2019 року за послуги по очищенню

колодязів громадського користування(5 шт.).
1.14. з КП «Господар» МСР від17.05.2019 року за послуги по поточному

ремонту водогону по вул. Урожайна с. Миколаївка 



1.15. з  СРФДП «Центр  державного земельного кадастру»  від  22.05.2019
року за послуги по складанню технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення
9,5529 га. 

1.16. з  СРФДП «Центр  державного земельного кадастру»  від  22.05.2019
року за послуги по складанню технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення
18,9636 га.

1.17. з  СРФДП «Центр  державного земельного кадастру»  від  22.05.2019
року за послуги по складанню технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення
27,233 га.

1.18. з  СРФДП «Центр  державного земельного кадастру»  від  22.05.2019
року за послуги по складанню технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення
14,1017 га.

1.19. з  СРФДП «Центр  державного земельного кадастру»  від  22.05.2019
року за послуги по складанню технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення
21,0156 га.

1.20. з  СРФДП «Центр  державного земельного кадастру»  від  22.05.2019
року за послуги по складанню технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення
3,7383 га.

1.21. з  СРФДП «Центр  державного земельного кадастру»  від  22.05.2019
року за послуги по складанню технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення
3,4918 га.

1.22. з ФОП Дремов О.І.від 27.05.2019 року за автозапчастини. 
1.23. з ФОП Бут Н.М. від 21.05.2019 року за сувеніри.
1.24. з  ФОП  Бут  Н.М.  від  22.05.2019  року  за  товари

сільськогосподарського призначення.
1.25. з ФОП Чернецька С.В. від 10.05.2019 року за стенди та таблички.
1.26. зТОВ «Лівайн – Торг» від 10.05.2019 року за газ для автомобілів.
1.27. з ФОП Дремов О.І. від 10.05.2019 року за автозапчастини.
1.28. з  ФОП  Мельніков  Г.Г. від  10.05.2019  року  за  спецодяг  та  взуття

захисне.
1.29. з КП «Господар» МСР від 07.05.2019 року за послуги екскаватора –

навантажувача по благоустрою населених пунктів.
1.30. з КП «Господар» МСР від 08.05.2019 року за  послуги екскаватора –

навантажувача по загортанню ґрунту довкола водонапірної башти с.
Кекине, с. Постольне.

1.31. з ФОП Білопільська Олександра Олександрівна  від 06.05.2019 року
за  інформаційно-консультативні  послуги  з  питань  проведення
закупівель.



1.32. з  ФОП  Жидков  Іван  Іванович  від  06.05.2019  року  за  послуги  по
технічному  обслуговуванню  вуличного  освітлення  в  с.  Кекине
по вул. Зарічна, вул.Над`ярна.

1.33. з ФОП Гречка Віталій Вікторович від 28.05.2019 року за занурений
свердловинний насос, двигун зануреного насоса.

1.34. з ТОВ «Лівайн – Торг»  від 06.06.2019 року за бензин А-92, А-95.
1.35. з  ФОП  Мороз  Тетяна  Іванівна  від  10.06.2019  року  за

електроматеріали.
1.36. з  ФОП  Мороз  Тетяна  Іванівна  від  10.06.2019  року  за

електроматеріали.
1.37. з ФОП Бут М.М. від 12.06.2019 року за господарські товари.
1.38. з ФОП Фонталіна Т.М. від 03.06.2019 року за канцтовари.
1.39. з  ФОП  Семененко  Андрій  Анатолійович  від  03.06.2019   року  за

джерело безперебійного живлення (2 шт.).
1.40. з ФОП Боков О.В. від 03.06.2019 року за запасні частини і масло для

бензопил і бензонасос.
1.41. з ФОП Бут М.М. від 05.06.2019 року за господарські товари.
1.42. з  ВВП  «Мрія»  ТОВ  від  14.06.2019  року  за  державну  символіку

(прапори).
1.43. з ФОП Мачула Кирило Олександрович від 10.06.2019 року за воду

питну негазовану.
1.44. з  КП  МСР  «Господар»   від  07.06.2019  року   за  послуги  по

облаштуванню надбудов на колодязі (5шт.).
1.45. з  СРФДП «Центр державного земельного кадастру»  від 14.06.2019

року за послуги по складанню технічної документації щодо поділу
земельної ділянки площею 0,8428га та 5,1334 га. 

1.46. з  СРФДП «Центр державного земельного кадастру»  від 11.06.2019
року  за  послуги  по  виготовленню  технічної  документації  із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянка                           с.
Северинівка, 0,16 га.

1.47. з ФОП Діденко Олег Вячеславович  від 07.06.2019 року за проектно –
вишукувальні роботи (топографо – геозедична зйомка) с. Миколаївка
вул.Перемоги, 34.

1.48. з ФОП Діденко Олег Вячеславович  від 07.06.2019 року за проектно –
вишукувальні  роботи  (топографо  –  геозедична  зйомка)  с.
Степаненкове.

1.49. з ФОП Діденко Олег Вячеславович  від 07.06.2019 року за проектно –
вишукувальні роботи (топографо – геозедична зйомка) с. Мар`ївка.

1.50. з  КП «Господар» МСР від 03.06.2019 року за послуги з  поточного
ремонтубудинку культури с. Кекине.

1.51. з  КП «Господар» МСР від 12.06.2019 року за послуги з  видалення
небезпечних бур’янів (амброзія).

1.52. з  ТОВ  «Енергоконсалт  С»  від  23.05.2019  року  за  технічне
обслуговування.



1.53. з  ФОП  Чернетченко  Максим  Вікторович  від  10.05.2019  року  за
послуги з організації та облаштування засобів дистанційної передачі
даних.

1.54. з  КП «Господар»  МСРвід  20.06.2019  року за  послуги  трактора  по
скошуванню бур’янів.

1.55. з КП «Господар» МСР від 19.06.2019 року за послуги трактора по
благоустрою населених пунктів.

1.56. з  КП «Господар» МСР від 18.06.2019 року за послуги трактора для
розкопування  та  засипання  водогону  с.  Миколаївка
вул. Першотравнева.

1.57. КП «Господар» МСР від  17.06.2019 року за  перевезення  дров для
Склярівського БК.

1.58. з  ФОП  Замана  П.І.  від  24.06.2019  року  за  послуги  з  перевезення
учасників аматорської творчості.

1.59. з  ФОППалієнко  О.Г  від  14.06.2019  року  за  послуги  з  заправки
картриджів.

1.60. з  ФОП Жидков  І.І.  від  14.06.2019  року  за  послуги  по  технічному
обслуговуванню електромережі в с. Лікарське по вул. Садова.

1.61. з ДП «Центр державного земельного кадастру» від 11.06.2019 року за
послуги  з  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки 2,0 га та 1,138 га.

1.62. з ДП «Центр державного земельного кадастру» від 11.06.2019 року за
послуги  з  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки 2,0 га та 0,3994 га.

1.63. з ФОП Боков О.В. від 14.06.2019 року за мотокосиForte.
1.64. з  ФОП Тютюнник В.І.  від  13.06.2019 року за  жалюзі  вертикальні,

анти москітні сітки.
1.65. з  ФОП Тютюнник В.І.  від  13.06.2019 року за  жалюзі  вертикальні,

анти москітні сітки.
1.66. з  ФОП Тютюнник В.І.  від  13.06.2019 року за  жалюзі  вертикальні,

анти москітні сітки 
1.67. з ФОП Жидков І.І. від 04.06.2019 року за реконструкцію вуличного

освітлення  Миколаївської  сільської  ради  КТП-114
вул. Пролетарська.

1.68. з  ФОП  Черниш  Д.В.  від  04.06.2019  року  за  технічний  нагляд  по
об’єкту «Реконструкція вуличного освітлення КТП-114».

1.69. з  ТОВ  «Спецкомпанія  Електросистеми»  від  10.06.2019  року  за
виготовлення робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення
вул. Першотравнева, Перемоги, Шевченка, Садова в с.Миколаївка».

1.70. з  ФОП Жидков  І.І.  від  01.07.2019  року  за  послуги  по  технічному
обслуговуванню  електромереж  вуличного  освітлення  с.  Кекине
вул.Шевченка.

1.71. з  КП «Господар» МСР від 01.07.2019 року за послуги екскаватора
навантажувача по благоустрою населених пунктів в с. Постольне.



1.72. з КП «Господар» МСР від 01.07.2019 року за послуги трактора по
скошуванню бур’янів.

1.73. з ФОП Фонталіна Т.М. від 01.07.2019 року за канцтовари.
1.74. з  ФОП Жидков  І.І.  від  01.07.2019  року  за  послуги  по  технічному

обслуговуванню електромереж с. Лікарське.
1.75. з КП «Господар» МСР від 26.06.2019 року за послуги по очищення

колодязів громадського користування (2шт.).
1.76. з ФОП Дремов О.І. від 03.07.2019 року за запчастини.
1.77. з  ФОП  Семененко  А.А.  від  01.07.2019  року  за  комп’ютерне

обладнання.
1.78. з  КП «Господар» МСР від 02.07.2019 року за послуги трактора по

скошуванню бур’янів.
1.79. з  КП «Господар» МСР від 12.07.2019 року за послуги трактора по

скошуванню бур’янів.
1.80. з  ФОП  Пімоненко  С.В.  від  11.07.2019  року  за  послуги  по

підключенню до мережі с. Спаське -  с. Кекине.
1.81. з ФОП Бут Н.М. від 08.07.2019 року за сувенірні набори.
1.82. з  ТОВ  «Фірма  «Ватра»  ЛТД»  від  10.07.2019  року  за  манометр

(Капітанівська башта).
1.83. з  ФОП  Шандиба  Юрій  Сергійович  від  09.07.2019  року  за

електротовари.
1.84. з  ПАТ «Страхова  група  «Ю.Бі.АЙ-КООП»  від  09.07.2019  року  за

страховку автомобіля ЗАЗ 110206.
1.85. зТОВ «Лівайн – Торг»  від 15.07.2019 року за бензин А-92, газ.
1.86. з ФОП Бут Н.М. від 08.07.2019 року за господарчі товари.
1.87. з ФОП Басанець Ю.М. від 15.07.2019 року за спортивний інвентар.
1.88. з ТОВ «Лора» від 12.07.2019 року за поточний ремонт, фарбування та

очищення від бруду та іржі водонапірної башти (с. Постольне).
1.89. з ТОВ «Лора» від 19.07.2019 року за поточний ремонт, фарбування та

очищення від бруду та іржі водонапірної башти (с. Мар’ївка ).
1.90. з  ФОП Шкарупа  О.В.  від  19.07.2019  року  за  послуги  з  ліквідації

несанкціонованого сміттєзвалища населених пунктів  Миколаївської
сільської ради.

1.91. з КП «Господар» МСР від 19.07.2019 року за послуги по очищенню
шахтних колодязів громадського користування.

1.92. з  ТОВ  «Центр  Експертизи»  від  19.07.2019  року  за  експертизу
проектно  –  кошторисної  документації  «Реконструкція  вуличного
освітлення  МСР  мережі  (КТП-72)  вул.  Першотравнева,  вул.
Шевченка, вул. Перемоги, вул. Садова в с. Миколаївка.

1.93. з ПАТ «Сумиобленерго» від 05.07.2019 року за послуги з приєднання
електроустановок  (  арт.  Свердловина  с.  Миколаївка,  вул.
Перемоги,34).

1.94. з ПАТ «Сумиобленерго» від 10.07.2019 року за послуги з приєднання
електроустановок (вуличне освітлення КТП-348 с. Мар`ївка).



1.95. з ПАТ «Сумиобленерго» від 22.07.2019 рокуза послуги з позачергової
технічної  перевірки  правильності  робочого  засобу  обліку  с.
Миколаївка.

1.96. з  ФОП  Домцова  Т.В.  від  22.07.2019  року  за  звуко  –  технічне
забезпечення заходу.

1.97. з ФОП Замана П.І. від 22.07.2019 року за перевезення пасажирів.
1.98. з ФОП Мороз Т.І. від 22.07.2019 року за електроматеріали.
1.99. з ФОП Безверха А.М. від 22.07.2019 року за виготовлення друкованої

поліграфічної продукції (банер з друком).
1.100.з ФОП Мороз Т.І. від 22.07.2019 року заелек. лічильник на вуличне

освітлення с. Гриценкове.
1.101. з  ФОП  Мороз  Т.І.  від  22.07.2019  року  за  електротовари

с. Северинівка.
1.102. з ФОП Бут Н.М. від 22.07.2019 року за господарські товари           с.

Лікарське ( вибори).
1.103. з ФОП Никоненко Є.С. від 22.07.2019 року за запасні частини, масло

двигуна, вода дистильована, антикориз.
1.104.з ФОП Никоненко Є.С. від 22.07.2019 року за масло в редуктор МТ-8.
1.105. з ФОП Боков О.В. від 22.07.2019 року за запасні частини та масло

для мотокос.
1.106.з ФОП Фонталіна Т.М. від 23.07.2019 року за канцтовари.
1.107. з КП «Господар» МСР від 25.07.2019 року за послуги трактора МТЗ-

82 (вивіз гілок).
1.108. з ФОП Бут Н.М. від 26.07.2019 року за сувеніри.
1.109. з  ФОП Рідченко В.М.  від  26.07.2019  року  за  надання  послуг  по

упорядкуванню документів.
1.110.з  ПАТ  «Сумиобленерго»  від  01.08.2019  року  за  підключення

електроустановок.
1.111. з  ФОП Жидков  І.І.  від  31.07.2019  року  за  послуги  по  технічному

обслуговуванню електромереж  вуличного освітлення с. Лікарське.
1.112.  з КП «Господар»  МСР від 30.07.2019 року за послуги по очищенню

шахтних колодязів.
1.113.з  ФОП  Будко  Є.Б.  від  01.07.2019  року  за  розробку  проектно  –

кошторисної  документації  по об’єкту «Капітальний ремонт актової
зали СБК с. Северинівка».

1.114.з ТОВ Лівайн Торг від 01.08.2019 року за бензин А-95.
1.115.з  ФОП Никоненко Є.С.  від  05.08.2019  року  за  запасні  частини  та

мастило.
1.116.з ФОП Хвораєв А.Ю. від 05.08.2019 року за перевезення пасажирів.

Секретар сільської ради                                                           В.В.Непийвода


