ПРОЕКТ
 
Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету Одеської міської ради
 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754 «Про затвердження Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради» виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

Зняти з контролю як такі, що виконані у повному обсязі, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради згідно з переліком (додається).
 

Міський голова									Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко
 

Вик. Броварська
        (Гофман 722-92-12)
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ПЕРЕЛІК
рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, що виконані у повному обсязі та підлягають зняттю з контролю

	від 20 травня 2008 року № 514 «Про створення прийомної сім’ї на базі родини Павленко Л.Й.»;
	від 25 листопада 2008 року № 1321 «Про надання дозволу громадянам Кроль Анжеліці Олександрівні, Брянському Михайлу, Драгілевій  Софії Михайлівні на реабілітацію нежилого підвального приміщення, квартир 
№№ 9, 10, 11 з улаштуванням мансардних приміщень для розміщення торговельно-виставкового центру за адресою: м. Одеса, пров. Успенський, 23 (з боку вул. Великої Арнаутської)»;
	від 28 липня 2009 року № 860 «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про продаж гр. Макаровій О.Д. двокімнатної квартири № 7 та трикімнатних квартир №№ 5,6,8, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 40/1»;
	від 22 грудня 2011 року № 727 «Про створення комісії з ліквідації комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу»;

від 22 грудня 2011 року № 728 «Про створення комісії з ліквідації комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку 
ім. Т.Г. Шевченка»;
	від 22 грудня 2011 року № 729 «Про створення комісії з ліквідації комунального підприємства «Парк культури та відпочинку «Преображенський»;
	від 25 квітня 2013 року № 185 «Про вжиття заходів з демонтажу бетонних огорож, юніпаркерів, спеціального обладнання та засобів примусового обмеження швидкості («лежачих поліцейських») на  вулично-дорожній мережі міста Одеси»;
	від 04 липня 2013 року № 253 «Про затвердження актів приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади                      м. Одеси житлових будинків, гуртожитків з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, які в процесі приватизації не увійшли до статутного фонду та знаходяться на балансі підприємства-банкрута відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Пресмаш», що розташовані в              м. Одесі»;
	від 26 вересня 2013 року № 373 «Про затвердження Плану заходів з попередження злочинності та правопорушень у дитячо-підлітковому середовищі на період до 2016 року»;
	від 26 вересня 2013 року № 383 «Про демонтаж об’єктів 
дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 08 листопада 2013 року № 411 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 30 січня 2014 року № 29 «Про результати проведеної інвентаризації меморіальних та пам’ятних дощок, розташованих у м. Одесі, та заходи щодо забезпечення передачі їх на баланс балансоутримувачам будинків, на фасадах яких вони встановлені»;
	від 27 лютого 2014 року № 44 «Про передачу комунальному підприємству «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський» в повне господарське відання нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 27»;
від 12 червня 2014 року № 84 «Про заходи щодо покращення туристичної привабливості міста»;
	від 12 червня 2014 року № 98 «Про передачу нежитлових приміщень на баланс комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»;
	від 31 липня 2014 року № 160 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 28 серпня 2014 року № 203 «О закладке Аллеи Звёзд города Одессы в честь празднования 220-летнего юбилея города в 2014 году»;
	від 28 травня 2015 року № 158 «Про передачу департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради в управління нежитлових приміщень першого поверху, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 46»;
від 28 травня 2015 року № 169 «Про призначення управління дорожнього господарства Одеської  міської ради замовником з розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з капітального ремонту Стамбульського  парку в м. Одесі»;
	від 27 серпня 2015 року № 281 «Про затвердження кошторису на проведення безоплатного капітального ремонту житла інваліда війни 
гр. Мордвінцева О.А.»;
	від 26 листопада 2015 року № 346 «Про затвердження кошторису на проведення безоплатного капітального ремонту житла інваліда війни  
гр. Знаєвської В.О.»;
від 24 грудня 2015 року № 424 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
	від 28 січня 2016 року № 10 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси житлового будинку з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами водопостачання та водовідведення, що знаходяться на балансі військової частини 2138 Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України та розташовані за адресою: 
м. Одеса, вул. Левітана, 113-А»;
	від 31 березня 2016 року № 71 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 26 травня 2016 року № 140 «Про результати роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.»;
	від 29 вересня 2016 року № 293 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 24 листопада 2016 року № 358 «Про передачу комунальній установі «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси» на облік майна, яке закріплене за установами та закладами освіти Одеської міської ради, що розташовані в Київському районі міста Одеси»;
	від 24 листопада 2016 року № 359 «Про передачу комунальній установі «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси» на облік майна, яке закріплене за установами та закладами освіти Одеської міської ради, що розташовані в Малиновському районі міста Одеси»;
	від 24 листопада 2016 року № 360 «Про передачу комунальній установі «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» на облік майна, яке закріплене за установами та закладами освіти Одеської міської ради, що розташовані в Приморському районі міста Одеси»;
	від 24 листопада 2016 року № 361 «Про передачу комунальній установі «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» на облік майна, яке закріплене за установами та закладами освіти Одеської міської ради, що розташовані в Суворовському районі міста Одеси»;
	від 24 листопада 2016 року № 405 «Про передачу комунальним підприємствам Одеської міської ради елементів благоустрою території в районі будинку  № 1/3 по вул. Гоголя в м. Одесі («Куточок старої Одеси»)»;
від 29 грудня 2016 року № 438 «Про передачу на баланс із закріпленням на праві господарського відання зупинок міського транспорту, що облаштовані на вулицях і дорогах  міста Одеси»;
	від 23 лютого 2017 року № 28 «Про передачу на баланс та закріплення  на праві оперативного управління за комунальною установою «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси»;
	від 23 лютого 2017 року № 30 «Про передачу комунальному підприємству «Право» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 4»;
	від 23 лютого 2017 року № 44 «Про організацію та проведення відкритого міського конкурсу з визначення кращого проекту з енергоефективної модернізації системи зовнішнього освітлення міста Одеси»;
від 30 березня 2017 року № 86 «Про затвердження Плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній 
період 2017 року»;
	від 30 березня 2017 року № 92 «Про затвердження акта приймання-передачі  з державної до комунальної власності територіальної громади                    м. Одеси  квартири  № 9, розташованої у багатоквартирному жилому будинку за адресою: м. Одеса,  вул. Маршала Малиновського, 53-а»;
	від 30 березня 2017 року № 101 «Про організацію дорожнього руху при  в’їзді на спеціально відведену автостоянку на пляжі «Ланжерон» Зона 2»;
	від 30 березня 2017 року № 112 «Про передачу управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради на баланс (в управління) споруд у вигляді підпірних стін, що розташовані на території, обмеженій вулицею Приморською, узвозом Маринеско, бульваром Михайла Жванецького та Військовим узвозом»;
	від 27 квітня 2017 року № 150 «Про призначення управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради замовником проведення робіт із благоустрою набережної вздовж підпірної стінки, розташованої в районі 11-ї станції Великого Фонтану (між траверсами № 7 та № 7-а другої черги протизсувних споруд) у місті Одесі»;
	від 27 квітня 2017 року № 151 «Про призначення управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради замовником проведення робіт із благоустрою набережної вздовж підпірної стінки, розташованої в районі 14-ї станції Великого Фонтану 
(між траверсами № 13 та № 14 другої черги протизсувних споруд) у місті Одесі»;
	від 25 травня 2017 року № 172 «Про передачу комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» на баланс основних засобів, що обліковуються на балансі Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради»;
	від 25 травня 2017 року № 177 «Про результати роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр. та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.»;
	від 25 травня 2017 року № 198 «Про призначення управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради замовником з проведення робіт з капітального ремонту берегоукріплення № 1, розташованого в південній частині пляжу «Аркадія» між траверсами № 2 та № 3 другої черги протизсувних споруд у місті Одесі»;
від 25 травня 2017 року № 199 «Про передачу комунальній установі «Одеський міський центр профілактики та боротьби з 
ВІЛ-інфекцією/СНІДом» на баланс із закріпленням за нею на праві оперативного управління нежитлової двоповерхової будівлі загальною площею 1518,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 5»;
	від 25 травня 2017 року № 204 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 29 червня 2017 року № 235 «Про передачу комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»  трансформаторної підстанції № 564 з інженерними мережами електропостачання за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г»;
	від 29 червня 2017 року № 239 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради частини нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 37,8 кв.м, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 66»;
	від 29 червня 2017 року № 240 «Про закріплення за комунальним підприємством «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» на праві господарського відання нежилих споруд, що розташовані за адресою: 
м. Одеса, вул. 3-я Станційна, 25»;
	від 29 червня 2017 року № 241 «Про закріплення за комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» на праві господарського відання об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що розташовані в       м. Одесі»;
	від 29 червня 2017 року № 249 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
від 27 липня 2017 року № 271 «Про передачу на баланс комунальному підприємству «Міські дороги» мобільної діагностичної лабораторії з системою телеінспекції каналізаційних колекторів та труб на базі вантажного фургону Mercedes-Benz MB 515»;
від 27 липня 2017 року № 272 «Про затвердження переліку житлово-будівельних кооперативів та фізичних осіб, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду»;
	від 27 липня 2017 року № 278 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради частини нежитлових приміщень першого поверху № 514 загальною площею                           53,2 кв.м, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 14»;
	від 27 липня 2017 року № 279 «Про передачу в оперативне управління установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» автотранспортного засобу»;
від 27 липня 2017 року № 280 «Про передачу в оперативне управління комунальної установи «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради» автотранспортного засобу»;
	від 27 липня 2017 року № 290 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
від 31 серпня 2017 року № 312 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради частини нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Одеса,                    вул. Отамана Головатого, 32»;
від 31 серпня 2017 року № 313 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що розташовані в місті Одесі»;
	від 31 серпня 2017 року № 332 «Про передачу основних засобів на  баланс комунальній установі «Міська клінічна лікарня № 3 імені професора Л.Й. Алейнікової»;
	від 31 серпня 2017 року № 333 «Про передачу основних засобів на баланс комунальній установі «Міська стоматологічна поліклініка № 3»;
	від 31 серпня 2017 року № 339 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 31 серпня 2017 року № 340 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»; 
	від 04 жовтня 2017 року № 365 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради на каналізаційні насосні станції, розташовані в м. Одесі, та закріплення такого майна за комунальним підприємством «АГЕНТСТВО ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОДЕСИ» на праві господарського відання»;
	від 04 жовтня 2017 року № 366 «Про передачу комунальному підприємству «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання нежилих підвальних приміщень загальною площею 187,9 кв.м, що розташовані за адресою: 
м. Одеса, вул. Єврейська, 4-а»;
	від 04 жовтня 2017 року № 369 «Про анулювання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 04 жовтня 2017 року № 370 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 26 жовтня 2017 року № 386 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та фізичних осіб, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду»;
	від 26 жовтня 2017 року № 388 «Про передачу комунальній установі «Одеський муніципальний музей – квартира Леоніда Утьосова» на баланс та закріплення за нею на праві оперативного управління квартири № 7 загальною площею 34,9 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса,                    вул. Утьосова, 11».





Керуюча справами		                                                            О. Оніщенко


