
 
 
 
                                                                 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від   17.12.2021 р. № 20 
 
 
Про затвердження договорів. 

 

Керуючись пунктом 43 частини першої статті  26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

 
ВИРІШИЛИ: Затвердити договори, укладені міським головою, а саме: 

- договір № 350 від 25.10.2021 року з ФОП Точкою М.В.  на постачання сканера, сума  24 
160,00 грн.; 
- договір № 353 від 27.10.2021 року з ФОП Коротенком О.Б.  на виготовлення проектно-
кошторисної документації  об’кту «Будівництво водогону по вул.Л.Українки та Сульській в 
м.Заводське Миргородського району, Полтавської області», сума  49 900,00 грн.; 
- договір № 12 від 05.11.2021 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 
внутрішніх мереж електропостачання нежитлового приміщення по вул.Ватутіна,177 в 
м.Заводське, сума  34 007,16 грн.; 
- договір № 369 від 09.11.2021 року з ФОП Боголюб Н.П.  на купівлю-продаж мішка 
боксерського, сума  10 500,00 грн.; 
- договір № 14 від 17.11.2021 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 
мереж вуличного освітлення по вул.Ватутіна, І Набережній, ІІ Набережній, Робітничій, 
Пушкіна, Чернишевського в м.Заводське, сума  48 068,68 грн.; 
-  договір № 15 від 17.11.2021 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 
мереж вуличного освітлення в с.Бодаква, Н.Будаківка, Заморіївка, Червоні луки, сума  49 
606,81 грн.; 
- договір № 16 від 17.11.2021 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 
мереж вуличного освітлення в с.Яремівщина, с.Піски, сума  33 152,41 грн.; 
- договір № 17 від 17.11.2021 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 
мереж вуличного освітлення по вул.Озерній в м.Заводське, сума  21 517,55 грн.; 
- договір № 19 від 17.11.2021 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 
мереж вуличного освітлення по вул.Затишній, Парковій, Садовій, Шкільній, Полтавській, 
Веселій в м.Заводське, сума  46 246,82 грн.; 
- договір № 20 від 17.11.2021 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 
мереж вуличного освітлення по вул.Жукова, Сульській, Дунаєвського, Л.Українки, Польовій 
в м.Заводське, сума  23 724,80 грн.; 
- договір № 402 від 18.11.2021 року з ФОП Колісником О.І.  на надання послуг із видалення 
дерев в м.Заводське по вул.Пушкіна,28а та на території кладовища, в с.Яремівщина 
(кладовище), в с.Піски по вул.Залізничній, сума  31 500,00 грн.; 
- договір № 368 від 19.11.2021 року з МГО «Правопорядок»  на надання послуг по охороні 
громадського порядку, сума  25 300,00 грн.; 

 



- договір № 426 від 23.11.2021 року з ФОП Крицьким М.В.  на купівлю-продаж частин до с/г 
техніки, сума  34 118,00 грн.; 
- договір № 85 від 24.11.2021 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття (щебеневий висип)  пров.Озерний в с.Піски, сума 42 060,00 грн.; 
-  договір № 86 від 24.11.2021 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття (щебеневий висип)  вул.П.Мирного в с.Піски, сума  19 840,00 грн.; 
-  договір № 87 від 24.11.2021 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття (щебеневий висип)  вул.Миру в с.Піски, сума  38 700,00 грн.; 
-  договір № 89 від 01.12.2021 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття проїзду до провул.Яблуневий в м.Заводське, сума  49 000,00 грн.; 
-  договір № 90 від 01.12.2021 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття (щебеневий висип)  провул.Яблуневий в м.Заводське, сума  20 400,00 
грн.; 
-  договір № 91 від 01.12.2021 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття (щебеневий висип)  вул.Залізнодорожна в м.Заводське, сума  49 500,00 
грн.; 
-  договір № 92 від 01.12.2021 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття проїзду від вул.Лермонтова до вул.Кільцевої в м.Заводське, сума  
35500,00 грн.; 
-  договір № 93 від 01.12.2021 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття (щебеневий висип)  вул.Кільцевої в м.Заводське, сума  24 000,00 грн.; 
- договір № 22 від 01.12.2021 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту по 
заміні дверного блоку вул.Садовій,2а в м.Заводське, сума  38 097,60 грн. 
 
 
 
 
 
          Міський голова                                   Віталій  СИДОРЕНКО 
 


