Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 430 від 04.12.2019 р. 


Про закріплення за закладами позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси нерухомого майна на праві оперативного управління


Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», статей 78, 137 Господарського кодексу України, рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-ІV «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси», з метою визначення правового режиму майна закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси та подальшої реєстрації відповідного речового права виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Закріпити за закладами позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, підпорядкованими управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, об’єкти нерухомого майна на праві оперативного управління згідно з додатком.

2. Доручити закладам позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, зазначеним у пункті 1 цього рішення, вжити заходів з реєстрації права оперативного управління на об’єкти нерухомого майна.

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


Міський голова									Г. Труханов


Керуюча справами								О. Оніщенко



Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
№ 430 від 04.12.2019 р. 


Заклади, підпорядковані управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

№
з/п
Назва закладу
Адреса
Ідентифікаційний
код закладу
Нерухоме майно
1.
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» 
65026, м. Одеса,
пров. Воронцовський, 10
35696923
Нежитлова двоповерхова будівля загальною площею 493,3 кв.м
2.
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
65089, м. Одеса,
вул. Академіка                  Вільямса, 79-А
34380236
Нежитлова будівля загальною площею 
602,4 кв.м
3.
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4»
65005, м. Одеса,
вул. Михайлівська, 29
34380215
Нежитлова будівля загальною площею 
755,3 кв.м
4.
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 8»
65069, м. Одеса,
вул. Героїв оборони                 Одеси, 76-А
33072391
Нежитлова триповерхова будівля загальною площею 1109,3 кв.м
5.
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Джинестра»
65005, м. Одеса,
вул. Ланжеронівська, 24-А
39716657
Нежитлові приміщення підвалу, першого поверху та антресолі  
№ 504 загальною площею 574,4 кв.м


Керуюча справами														О. Оніщенко 



























