
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                           № 62
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  Білопільська  О.О.  від  17.02.2020  року  за  консультаційні

послуги з питань проведення процедур закупівель.
1.2. з  ПАТ  «Укртелеком»  від  20.02.2020  року  за  телекомунікаційні

послуги.
1.3. з ФОП Линник Ю.Ф. від 06.02.2020 року за послуги з комп’ютерної

підтримки.
1.4. з КП Господар МСР від 10.02.2020 року за послуги трактора МТЗ-

82.1 по перевезенню дров для клубів.
1.5. з КП Господар МСР від 17.02.2020 року за послуги трактора МТЗ-

82.1 та екскаватора – навантажувача з чистки снігу.
1.6. з  КП  Господар  МСР  від  10.02.2020  року  за  поточний  ремонт

водонапірної мережі.
1.7. з КП Господар МСР від 10.02.2020 року за послуги трактора МТЗ-

82.1  та  екскаватора  –  навантажувача  по  благоустрою  населених
пунктів.

1.8. з ТОВ Лівайн Торг від 06.02.2020 року за бензин А-92, А-95.
1.9. з  ПАТ  Сумиобленерго  від  17.02.2020  року  за

позан.тех.перев.прав.робочого засобу обліку.



1.10. з Сумською районною радою  від 17.02.2020 року за відшкодування
на утримання установи орендаря.

1.11. з ПАТ Сумиобленерго від 04.02.2020 року за приєднання до об’єкта:
артезіанська свердловина с. Рогізне КТП-247. 

1.12. з ПАТ Сумиобленерго від 19.02.2020 року за приєднання до об’єкта:
артезіанська свердловина с. Кровне КТП-185. 

1.13. з  ПАТ  «Укртелеком»  від  27.02.2020  року  за  відшкодування  за
послуги зв’язку пільгових категорій громадян.

1.14. з ФОП Кисляк Д.В.  від 20.02.2020 року за запасні частини.
1.15. з ФОП Кисляк Д.В.  від 20.02.2020 року за запасні частини, ПММ,

матеріали.
1.16. з  ФОП  Кисляк  Д.В.   від  20.02.2020  року  за  поточний  ремонт

автомобіля.
1.17. з Асоціацією ОТГ від 20.02.2020 року за членські внески за 2020р.
1.18. з  ФОП  Руденко  А.М.  від  17.02.2020  року  за  комп’ютерне

обладнання.
1.19. з Центром сертифікації ключів України від 14.02.2020 року за обр.

Даних та формування кваліфікаційного сертифікату.
1.20. з Суми – Бест – Сервіс  від 12.02.2020 року за оновлення програми

Медок.
1.21. з ФОП Мельнікова Т.Т. від 18.02.2020 року за спецодяг.
1.22.  з  ФОП  Бум  Н.М.  від  14.02.2020  року  за  господарські  товари,

електроінструмент, інвентар.
1.23. з  ФОП  Тютюнник  Л.А.  від  10.02.2020  року  за  поточний  ремонт

приміщення 1-го поверху СБК с. Миколаївка.
1.24. з ФОП Кисляк Д.В. від 07.02.2020 року за запасні частини.
1.25. з ФОП Мороз Т.І. від 07.02.2020 року за електроматеріали.
1.26. з АТ Укрпошта від 07.02.2020 року за марки, конверти.
1.27. з ФОП Гречка В.В. від 06.02.2020 року за занурення свердловинного

насосу, двигун занур. Насоса.
1.28. з ФОП Руденко Є.М. від 06.02.2020 року за послуги з заправки та

регенерації картриджів.
1.29. з  ФОП  Руденко  Є.М.  від  06.02.2020  року  за  комп’ютерне

обладнання.
1.30. з ФОП Мороз Т.І. від 04.02.2020 року за електроматеріали.
1.31. з  ФОП  Боков  О.В.  від  04.02.2020  року  за  запасні  частини  для

бензопил.
1.32. з  ПАТ  «Страхова  група  Ю.БІ.АЙ-КООП»  від  04.02.2020  року  за

страхування автомобіля.
1.33. з ФОП Руденко А.М. від 21.02.2020 року за мережевий кабель.
1.34. з  ФОП  Руденко  А.М.  від  21.02.2020  року  за  комп’ютерне

обладнання.
1.35. з  ФОП  Ляміна  І.О.  від  25.02.2020  року  за  господарські  товари,

будівельні матеріали, інструменти.
1.36. з ФОП Тютюнник Л.А. від 25.02.2020 року за будівельні матеріали.



1.37. з ФОП Мороз Т.І. від 25.02.2020 року за електроматеріали.
1.38. з КОП СОР «Навчально – виробничий центр» від 26.02.2020 року за

навчання з питань охорони праці.
1.39. з  ТОВ Альтерна  від  24.03.2020  року  за  реконструкцію вуличного

освітлення с. Кровне КТП-727.
1.40. з  ФОП Лучанінов В.М.  від 10.03.2020 року за очищення шахтних

колодязів громадського користування.
1.41. з  ТОВ  Альтерна  від  03.03.2020  року  за  розробку  проекту

«Реконструкція вуличного освітлення с. Кровне КТП-727».
1.42. з  ТОВ  Альтерна  від  03.03.2020  року  за  розробку  проекту

«Реконструкція вуличного освітлення с. Капітанівка КТП-76».
1.43. з  ТОВ  Альтерна  від  03.03.2020  року  за  розробку  проекту

«Реконструкція вуличного освітлення с. Миколаївка КТП-72».
1.44. з ДП «Центр державного земельного кадастру» від 17.03.2020 року

за топографо – геодезичні та картографічні послуги с. Северинівка.
1.45. з ДП «Центр державного земельного кадастру» від 17.03.2020 року

за топографо – геодезичні та картографічні послуги с. Северинівка.
1.46. з ФОП Руденко А.М. від 17.03.2020 року за багатофункціональний

пристрій Canon.
1.47. з ФОП Тютюнник О.С. від 17.03.2020 року за сінокосарку.
1.48. з  ТОВ  «Пульс  Авто  Трейд»  від  06.03.2020  року  за  причіп

тракторний.
1.49. з  ФОП  Тютюнник  О.С.  від  17.03.2020  року  за  поточний  ремонт

приміщень 1-го поверху Миколаївського СБК.
1.50. з ФОП Тютюнник Л.А. від 17.03.2020 року за водонагрівач СВН А-

50, 50л.
1.51. з КП Сумської обласної ради «Навчально – виробничий центр» від

03.03.2020 року за навчання з питань ПБЕЕ.
1.52. з  ФОП  Боков  О.В.  від  24.03.2020  року  за  запасні  частини  для

бензопили та мастило.
1.53. з ФОП Мороз Т.С. від 17.03.2020 року за електроматеріали.
1.54. з  ФОП  Мороз  Т.С.  від  19.03.2020  року  за  електроматеріали,

будівельні матеріали, інвентар.
1.55. з ФОП Бут Н.М. від 25.03.2020 року за господарські товари (печатки,

мило).
1.56. з  ФОП  Бут  Н.М.  від  24.03.2020  року  за  господарські  товари  та

інвентар.
1.57. з  ФОП  Бут  Н.М.  від  25.03.2020  року  за  господарські  товари  та

інвентар.
1.58. з  ФОП  Ляміна  І.О.  від  13.03.2020  року  за  будівельні  матеріали,

господарські товари, електроматеріали, інвентар.
1.59. з  ФОП  Чернецька  С.В.  від  17.03.2020  року  за  наклейку

«Оголошення».
1.60. з ФОП Шелковников С.І. від 19.03.2020 року за проф. прод. «Геодез.

система 6».



1.61. з ПВКП «Валентина» від 25.03.2020 року за дезінфікуючі засоби для
господарського використання.

1.62. з ДП «Центр державного земельного кадастру» від 17.03.2020 року
за розробку технічної документації із землеустрою с. Постольне».

1.63. з ДП «Центр державного земельного кадастру» від 17.03.2020 року
за розробку технічної документації із землеустрорю с. Постольне».

1.64. з ТОВ Лівайн Торг» від 06.03.2020 року за дизпаливо.
1.65. з ФОП Некрасов С.С. від 17.03.2020 року за паливні брикети типу

Pini-Kay.
1.66. з ФОП Яременко Л.О. від 17.03.2020 року за послуги інтернету.
1.67. з  Адвокадське  бюро  «Андрія  Пєтухова»  від  19.03.2020  року  за

послуги з професійної правової допомоги.
1.68. з  ТОВ  Альтерна  від  24.03.2020  року  за  авторський  нагляд

«Реконструкція вуличного освітлення с. Кровне КТП-727».
1.69. з  ФОП  Ярем  С.В.  від  24.03.2020  року  за  технічний  нагляд

«Реконструкція вуличного освітлення с. Кровне КТП – 727».
1.70. з ПАТ «Сумиобленерго» від 31.03.2020 року за приєднання: вуличне

освітлення с. Кровне КТП – 727.
1.71. з  КП  Господар  МСР  від  02.04.2020  року  за  ліквідацію

несанкціонованого сміттєзвалища.
1.72. з Сумським державним університетом від 14.04.2020 року за путівки

на оздоровлення.
1.73. з  ПАТ  «Сумиобленерго»  від  14.04.2020  року  за

позан.тех.перев.прав.робочого засобу обліку.
1.74. з  ФОП  Глух  В.П.  від  16.04.2020  року  за  виготовлення  проектної

документації «Генеральний план с. Миколаївка».
1.75. з ФОП Торба С.Г. від 16.04.2020 року за будівельні матеріали.
1.76. з ФОП Коваленко С.Я. від 16.04.2020 року за перевезення вантажу.
1.77. з ФОП Висоцький О.В. від 16.04.2020 року за бас гітару.
1.78. з ФОП Висоцький О.В. від 16.04.2020 року за звукове обладнання.
1.79. з ФОП Висоцький О.В. від 16.04.2020 року за світлові прилади.
1.80. з  ФОП  Висоцький  О.В.  від  16.04.2020  року  за  струни  до

електрогітари.
1.81. з ФОП Висоцький О.В. від 16.04.2020 року за стробоскоп.
1.82. з ФОП Висоцький О.В. від 16.04.2020 року за пульт світловий.
1.83. з  ФОП  Висоцький  О.В.  від  16.04.2020  року  за  кабелі  та  супутну

продукцію.
1.84. з КП Господар МСР від 09.04.2020 року за послуги по очищенню

шахтних колодязів.
1.85. з ФОП Тютюнник Л.А. від 14.04.2020 року за фарбу.
1.86. з ТОВ «Спец.підприємство «Надра»  від 14.04.2020 року за пісок.

Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ


	РІШЕННЯ

