
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    13 квітня  2016 р.                                     №   

    

м. Знам’янка 

Про перерахування коштів  

за первинну реєстрацію  

об’єктів комунальної власності міста 

 

 Враховуючи необхідність щодо державної первинної реєстрації об’єктів 

нерухомості комунального закладу «Знам’янська міська лікарня імені А.В.Лисенка» 

за територіальною громадою міста в особі Знам’янської міської ради, керуючись п.3 

ст.20 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-  

 

1.Зобов’язати відділ фінансово – господарського забезпечення  міськвиконкому (нач. 

Ковальчук О.М.) здійснити перерахування коштів за первинну державну реєстрацію 

об’єктів нерухомості комунального закладу «Знам’янська міська лікарня імені 

А.В.Лисенка»  в сумі 140 гривень 00 копійок (сто сорок гривень 00 копійок) на 

рахунок 31410540700014, ГУДКСУ у Кіровоградській області, МФО - 823016, 

отримувач, класифікація доходів бюджету (КОД) – Олександрійське  УК/ 

Олександрійський район – 22012900, КОД ЄДРПОУ отримувача – 37944584, назва 

коду класифікації доходів – «плата за скорочення термінів надання послуг, а також 

плата за надання інших платних послуг» та в сумі 34 гривні 00 копійок (тридцять 

чотири гривні 00 копійок) на рахунок 31315300741006, ГУДКСУ у Кіровоградській 

області, МФО – 823016, отримувач, класифікація доходів бюджету (КОД) 

Олександрійське УК м. Олександрія – 22012700, КОД ЄДРПОУ отримувача – 

37944584, призначення платежу – інформація з Державного реєстру прав, за кожний 

перерахований об’єкт  за адресами окремо, а саме: 

 - інфекційне відділення м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15-Г, 

 - енергопостачання (трансформаторна) м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15-Р, 

 - поліклініка м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15,15Д, 

 - головний корпус лікарні м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15 –К, 

 - комплекс нежитлових будівель м. Знам’янка, вул. Павлова,6, 

 - кухня з підвалом м. Знам’янка, Жовтнева,15-Н, 

 - ізолятор м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15-Ж, 

 - дитяче відділення м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15-М, 

 - патолого – анатомічний корпус м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15 –П, 

 - контрольно – пропускний пункт  м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15-В, 

 - пральна з підвалом м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15-О, 

 - адміністративний корпус м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15-З, 

 - терапевтичний корпус м. Знам’янка, вул. Жовтнева,15-Л, 

 - захисна споруда цивільної оборони протирадіаційне укриття м. Знам’янка,  

   вул. Трудова, 15-А, 

- захисна споруда цивільної оборони протирадіаційне укриття м. Знам’янка, 



   вул. Жовтнева,15-С. 

2.Начальнику відділу фінансово – господарського забезпечення міськвиконкому 

Ковальчук О.М. здійснити зміни до розрахунку кошторису. 

3.  Контроль по виконанню даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Загородню В.Г. 

 

 

 
                  Міський     голова    С.Філіпенко 


