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
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ПЕРЕЛІК
рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, що виконані у повному обсязі та підлягають зняттю з контролю

	від 24 червня 2008 року № 711 «Про надання дозволу приватному підприємству «Каретпроект» на будівництво 23-квартирного 4-поверхового жилого будинку з мансардою та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, 20»;

від 21 серпня 2008 року № 1019 «Про надання дозволу громадянам Слюсаренко Валентині Павлівні, Слюсаренку Сергію Володимировичу та Ахмад Абдуллаху на реабілітацію будівлі-пам’ятки архітектури та містобудування, розташованої за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, 1 
(вул. Дерибасівська, 27), в частині модернізації жилих приміщень – квартир №№ 1, 2, 3, 4, розміщених у рівні 2-го та 3-го поверхів з улаштуванням мансардних приміщень»;
	від 23 березня 2010 року № 118 «Про затвердження акта приймання-передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області до комунальної власності територіальної громади м. Одеси жилого будинку та інженерних мереж, що належать обласному комунальному підприємству «Видавництво «Чорномор’я» та розташовані за адресою: 
м. Одеса, вул. Щорса, 2-б»;
	від 29 липня 2010 року № 422 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником з проектування та реконструкції будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Дюківська, 12»;
	від 15 серпня 2013 року № 303 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 25 вересня 2014 року № 221 «Про комплексний благоустрій 
вул. Черняховського від 5-ї ст. Великого Фонтану до вул. Маршала Говорова 
у м. Одесі»;
	від 25 грудня 2014 року № 381 «Про визначення комунального підприємства «Міське капітальне будівництво» замовником з проектування та проведення реконструкції будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Середня, 49»;
	від 29 січня 2015 року № 12 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником з проектування та капітального ремонту пішохідного мосту через Військовий узвіз»;
	від 29 січня 2015 року № 14 «Про призначення управління дорожнього господарства Одеської міської ради замовником з розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та об’єктів  благоустрою комунальної власності та загального користування, розташованих  у м. Одесі»;
	від 30 квітня 2015 року № 112 «Про затвердження комплексної схеми тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розташованих у межах вулиць: Преображенської, Єврейської, Маразліївської, Приморської у м. Одесі»;
	від 30 липня 2015 року № 238 «Про затвердження комплексної схеми тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розташованих у межах: Фонтанської дороги, вулиць Штурвальної, Жаботинського, Толбухіна, Краснова та Адміральского проспекту у м. Одесі»;
	від 26 листопада 2015 року № 368 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
	від 27 жовтня 2016 року № 334 «Про передачу управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на баланс проектно-кошторисної документації з реконструкції систем водовідведення на території парку Савицького та акумулюючого ставка колишньої Джутової фабрики»;
	від 23 лютого 2017 року № 51 «Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію благоустрою центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка як центру української національної культури в м. Одесі»;
	від 30 березня 2017 року № 81 «Про передачу майна на баланс комунальній установі «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради»;
	від 30 березня 2017 року № 117 «Про передачу комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» магістральних мереж теплопостачання по вул. Академіка Сахарова та вул. Марсельській 
у м. Одесі»;
	від 29 червня 2017 року № 219 «Про забезпечення житлом Литовченка Олексія Євгеновича шляхом надання квартири № 9 у багатоквартирному жилому будинку № 53-а по вул. Маршала Малиновського у м. Одесі»;
від 29 червня 2017 року № 231 «Про призначення управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради замовником робіт з укріплення схилу та стабілізації зсувних процесів у південній частині курортно-пляжного комплексу «Аркадія», від вул. Каманіна до пров. Морехідного, 2/2 в м. Одесі»;
	від 29 червня 2017 року № 232 «Про демонтаж самовільно встановлених конструкцій кафе на пляжі "Чайка" між траверсами № 6-а другої черги протизсувних споруд у районі 10-ої ст. Великого Фонтану»;
	від 27 липня 2017 року № 268 «Про затвердження актів приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади                        м. Одеси гуртожитків з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами водопостачання та водовідведення, розташованих за адресою:              м. Одеса, Балтська дорога, 26, 28, 30, що обліковуються на балансі підприємства-банкрута ДП «Житлово-експлуатаційна дільниця» корпорації «Украгропромбуд»;
	від 27 липня 2017 року № 275 «Про затвердження детального плану території у межах вулиць: Космонавта Комарова, Генерала Петрова, Інглезі (25-ї Чапаєвської дивізії), Варненської у м. Одесі»;
від 27 липня 2017  року № 276 «Про надання сім’ї Горбунової В.О. квартири № 12, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Косвена, 20»;
	від 31 серпня 2017 року № 318 «Про розірвання договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 15 серпня 2013 року № 052/кс, укладеного між виконавчим комітетом Одеської міської ради та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ» при реконструкції об’єктів 
нерухомості – відкритої вантажної площі в тилу складу № 14 зі знесенням (демонтажем) існуючої будівлі складу № 14 під зерновий перевантажувальний комплекс потужністю 3,0 млн. т зернових у рік за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 15 серпня 2013 року № 345»;
	від 31 серпня 2017 року № 319 «Про розірвання договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 26 вересня 2013 року № 057/кс, укладеного між виконавчим комітетом Одеської міської ради та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКА» при реконструкції нежитлових будівель за адресою: м. Одеса, вул. Брестська, 55, під виробничо-побутовий комплекс, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 вересня 2013 року № 392»;
	від 04 жовтня 2017 року № 352 «Про передачу майна, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 46/4, на баланс комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»;
	від 04 жовтня 2017 року № 355 «Про надання житлового приміщення громадянам з фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 30 листопада 2017 року № 435 «Про затвердження детального плану території у межах вулиці Академіка Філатова, вулиці Космонавтів, вулиці Генерала Петрова, вулиці Івана та Юрія Лип (Гайдара) в м. Одесі»;
від 28 грудня 2017 року № 484 «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 11» основних засобів»;
	від 28 грудня 2017 року № 500 «Про передачу комунальному підприємству «Одесфарм» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання нежитлової будівлі літ. «Ш» загальною площею 
94,9 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дор., 32»;
	від 28 грудня 2017 року № 502 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлової будівлі (гараж літ. «Д»), що розташована за адресою: м. Одеса, 
вул. Мечникова, 107-А»;
	від 25 січня 2018 року № 02 «Про затвердження Плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 
2018 року»;
	від 25 січня 2018 року № 03 «Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси трансформаторних підстанцій та зовнішніх інженерних мереж електропостачання, що належать відкритому акціонерному товариству «Холдингова компанія «Краян» та розташовані у м. Одесі»;
	від 25 січня 2018 року № 29 «Про закріплення за комунальною установою «Міська клінічна лікарня № 1» на праві оперативного управління домоволодіння, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. М’ясоєдовська, 32»;
	від 25 січня 2018 року № 34 «Про передачу комунальному підприємству «Міськзелентрест» автоматичного поливу з обладнанням та елементів благоустрою (озеленення) за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2Д»;
	від 25 січня 2018 року № 35 «Про передачу комунальному підприємству «Сервісний центр» фонтану (водограй) з обладнанням за адресою: м. Одеса,  вул. Косовська, 2Д»;
	від 25 січня 2018 року № 48 «Про призначення управління архітектури та містобудування Одеської міської ради замовником з подальшої розробки комплексної схеми благоустрою Траси здоров’я та прилеглих територій, від центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка до 16-ї станції Великого Фонтану в м. Одесі»;
	від 28 лютого 2018 року № 81 «Про передачу комунальним установам Одеської міської ради на баланс та закріплення за ними на праві оперативного управління об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси»;
	від 29 березня 2018 року № 107 «Про передачу на баланс комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» трансформаторної підстанції № 1958 з інженерними мережами електропостачання, розташованої за адресою: м. Одеса, 
вул. Братів Поджіо, 4»;
від 29 березня 2018 року № 128 «Про передачу на баланс та закріплення на праві оперативного управління за комунальною установою                            «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)» майна комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси»;
	від 29 березня 2018 року № 129 «Про призначення комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» замовником з проведення робіт з устаткування об’єкта базування маломірного флоту в районі пляжу «Монастирський» (в межах траверсів № 1 та № 2 третьої черги протизсувних споруд) у місті Одесі»;
	від 29 березня 2018 року № 144 «Про організацію дорожнього руху при в’їзді на спеціально відведену автостоянку на пляжі «Дельфін»;
	від 26 квітня 2018 року № 161 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 12 червня 2014 року № 98 «Про передачу нежитлових приміщень на баланс комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»;
від 26 квітня 2018 року № 162 «Про передачу основних засобів на баланс комунальній установі «Міський протитуберкульозний диспансер»;
	від 26 квітня 2018 року № 168 «Про передачу комунальному підприємству «Міськзелентрест» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання майданчика для вигулу тварин, розташованого на території Стамбульського парку в м. Одесі»;
	від 26 квітня 2018 року № 171 «Про організацію дорожнього руху по пров. Красному, на ділянці від вул. Дерибасівської до вул. Грецької»;
	від 26 квітня 2018 року № 173 «Про затвердження проекту змін до Детального плану території у межах вул. Посмітного, Фонтанської дор., Педагогічного пров., вул. Тінистої у м. Одесі»;
	від 26 квітня 2018 року № 174 «Про передачу комунальній установі «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» на баланс та закріплення за нею на праві оперативного управління нежилого приміщення № 501 загальною площею 585,9 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса,                вул. Космонавтів, 27/1»;
	від 26 квітня 2018 року № 178 «Про закріплення за комунальною установою «Міський психіатричний диспансер» на праві оперативного управління нежитлових будівель загальною площею 1167,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. 1-й Розумовський, 4»;
від 31 травня 2018 року № 230 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, 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 31 травня 2018 року № 233 «Про зменшення кількості вихованців дитячого будинку сімейного типу родини Мартиненків»;
	від 31 травня 2018 року № 234 «Про зменшення кількості вихованців прийомної сім’ї Нестер»;
	від 31 травня 2018 року № 242 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлового приміщення загальною площею 14,1 кв.м, що розташоване  в нежитловій одноповерховій будівлі  за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 172-А»;
	від 31 травня 2018 року № 243 «Про закріплення за комунальною установою «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» на праві оперативного управління нежилих споруд загальною площею 1727,7 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,  вул. 3-я Станційна, 25»;
від 31 травня 2018 року № 253 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
від 31 травня 2018 року № 254 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 27 червня 2018 року № 261 «Про передачу на баланс комунальній установі «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» майна, що обліковується на балансі комунальної установи                                «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради»;
	від 27 червня 2018 року № 278 «Про передачу комунальному підприємству «Одескомунтранс» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання майна, що обліковується на балансі комунального підприємства «Міські дороги»;
	від 27 червня 2018 року № 279 «Про передачу установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» автотранспортних засобів»;
	від 27 червня 2018 року № 282 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, 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 червня 2018 року № 297 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 27 червня 2018 року № 298 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
від 26 липня 2018 року № 311 «Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси квартири № 4, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, 3, власником якої є акціонерне товариство «Одесаобленерго»;
	від 26 липня 2018 року № 312 «Про продовження строку проживання сім’ї Подольської С.О. у житловому приміщенні із фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 26 липня 2018 року № 317 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 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 26 липня 2018 року № 321 «Про передачу комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» майна, що обліковується на балансі комунальної установи «Центр інтегрованої системи»;
від 26 липня 2018 року № 325 «Про демонтаж тимчасових споруд  на ділянках пляжів міста Одеси»;
	від 26 липня 2018 року № 326 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів м. Одеси»;
	від 26 липня 2018 року № 328 «Про передачу комунальному підприємству «Міські дороги» та закріплення за ним на праві господарського відання пам’ятки архітектури «Приморські (Гігантські, Бульварні, Потьомкінські) сходи»  за адресою: м. Одеса, бул. Приморський»;
від 26 липня 2018 року № 335 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 26 липня 2018 року № 336 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»; 
від 30 липня 2018 року № 364 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 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 30 серпня 2018 року № 352 «Про передачу комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання зовнішніх інженерних мереж теплопостачання комунальної власності територіальної громади м. Одеси»;
	від 30 серпня 2018 року № 374 «Про передачу комунальному підприємству «Міські дороги» на баланс  та закріплення за ним на праві господарського відання зупинкових комплексів транспорту загального користування м. Одеси»;
	від 30 серпня 2018 року № 376 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлових приміщень першого та другого поверхів № 552, що розташовані за адресою: 
м. Одеса, вул. Буніна, 29»;
	від 30 серпня 2018 року № 377 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради частини нежитлового приміщення № 514 загальною площею 12,81 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 14»;
від 30 серпня 2018 року № 378 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлових приміщень четвертого поверху № 504, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 38-А»;
	від 30 серпня 2018 року № 379 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлової будівлі загальною площею 1061,6 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, 
вул. Віри Інбер, 6»;
від 30 серпня 2018 року № 381 «Про демонтаж тимчасових споруд  на ділянках пляжів міста Одеси»;
	від 30 серпня 2018 року № 391 «Про анулювання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
від 30 серпня 2018 року № 392 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 27 вересня 2018 року № 410 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 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 вересня 2018 року № 420 «Про передачу в управління департаменту освіти та науки Одеської міської ради нерухомого майна дошкільного навчального закладу, що розташоване за адресою: м. Одеса, 
вул. Картамишевська, 10»;
	від 27 вересня 2018 року № 421 «Про передачу комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» на баланс та закріплення за нею на праві оперативного управління нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів № 2 загальною площею 1519,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 120-А»;
	від 27 вересня 2018 року № 422 «Про передачу комунальній установі «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради» та установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» на баланс із закріпленням за ними на праві оперативного управління автотранспортних засобів»;
	від 27 вересня 2018 року № 426 «Про передачу службі у справах дітей Одеської міської ради квартири № 7, розташованої за адресою: м. Одеса, 
вул. Героїв оборони Одеси, 24, та квартири № 198, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 24»;
від 27 вересня 2018 року № 428 «Про анулювання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 27 вересня 2018 року № 429 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
від 25 жовтня 2018 року № 455 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлового приміщення першого поверху № 101 загальною площею 
19,1 кв.м, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 52».



Керуюча справами		                                                     О. Оніщенко

 

