ПРОЕКТ
 
Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нерухомого майна територіальної громади м. Одеси, яке обліковується на балансі виконавчих органів та комунальних установ Одеської міської ради і розташоване в місті Одесі


	Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-IV «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси»,                з метою ефективного використання об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передати в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нерухоме майно територіальної громади м. Одеси, яке обліковується на балансі виконавчих органів та комунальних установ Одеської міської ради і розташоване в місті Одесі, згідно з переліком (додається).

2. Доручити виконавчим органам та комунальним установам Одеської міської ради і департаменту комунальної власності Одеської міської ради здійснити приймання-передачу нерухомого майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.


Міський голова 									Г. Труханов


Керуюча справами 								О. Оніщенко
 
Вик.: Спектор 63-02-82
         (Головний 705-90-22)
 




Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№


ПЕРЕЛІК
нерухомого майна територіальної громади м. Одеси, яке обліковується на балансі виконавчих органів та комунальних установ Одеської міської ради і розташоване в місті Одесі

№ з/п
Найменування установи
Адреса
(м. Одеса)
Площа
(кв.м)
1.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
вул. Льва Толстого, 7

155,4
2.
Департамент міського господарства Одеської міської ради
вул. Успенська, 83/85
1229,8
3.
Служба у справах дітей Одеської міської ради
вул. Дерибасівська, 8
134,6
4.
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
вул. Дерибасівська, 8
58
5.
Управління реклами Одеської міської ради

Комунальна установа «Одесреклама»
вул. Преображенська, 66
313,9
6.
Комунальна установа «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»
вул. Коблевська, 14/16
242,6



Керуюча справами								О. Оніщенко



