
Україна 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

  

Розпорядження 
 

від   03 лютого  2016 р.                                     №  22  

    

м. Знам’янка 

 

 

Про впорядкування електропостачання  
по міській лікарні на підставі цільового 

використання коштів 

  

 На території Знам’янської міської лікарні знаходиться електрична підстанція до 

якої підключено міську лікарню, п’ятиповерховий житловий будинок по вул. Павлова, б.2, 

житловий масив котеджів, які розташовані по вулиці Павлова та авто гаражний 

кооператив  «Мрія». 

 Названа електрична підстанція перебуває на балансі міської лікарні. На отримання 

електричної енергії між міською лікарнею та Знам’янським підприємством електричного 

постачання №3 Одеської залізниці укладено договір на постачання електроенергії. За 

окремим електролічильником знімаються показники використаної електроенергії.  

 Зазначені споживачі електроенергії, окрім міської лікарні, таких 

електролічильників не мають. 

 З метою впорядкування обліку електричної енергії та економії бюджетних коштів 

міської лікарні, керуючись ст..42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

 

1.Зобов’язати виконуючу обов’язки головного лікаря міської лікарні  Полежай Л.Б. 

провести відповідні заходи щодо впорядкування по електропостачанню міської лікарні 

терміном до 01.03.2016 року та вирішити питання про відшкодування збитків по 

використаній електричній енергії міській лікарні за грудень місяць 2015року та січень 

2016 року нанесених об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Мрія».  

2.Виконуючій обов’язки головного лікаря міської лікарні  Полежай Людмилі Борисівні за 

погодженням із Знам’янським підприємством електричного постачання №3 Одеської 

залізниці виконати  наступні заходи: 

  а)  провести за погодженням із Знам’янським підприємством електричного постачання 

№3 Одеської залізниці контрольні заміри використаної електричної енергії результати 

якого відобразити у відповідному акті. 

  б) попередити в письмовій формі суб’єктів негосподарської діяльності, а саме ОСББ по 

вул. Павлова,2 « Мрія» ,  ОСББ « Медик» по вул. Жовтнева,15, ОСББ  «Лісний 15Б» по 

вулиці Жовтнева,15б та авто гаражний кооператив «Мрія» про відключення від 

електропостачання зазначених об’єктів з 01.03.2016 року; 

  в) вирішити питання про переведення на окремий облік електричної енергії із 

встановленням окремих лічильників електричної енергії на електричній підстанції міської 

лікарні зазначених суб’єктів в пункті а частини 2 даного розпорядження.  

3.Контроль по виконанню даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Загородню В.Г. 

 

Міський голова                                                          С.Філіпенко 


