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)
 



















Додаток 
до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 


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

	від 14 червня 2007 року № 588 «Про надання дозволу житлово-будівельній фірмі «Гармонія» на подальше проектування та будівництво 
16-поверхового жилого будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом й 5-поверхового окремо розташованого паркінгу на 
300 машино-місць за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 18-20-а»;
	від 29 листопада 2007 року № 1366 «Про надання дозволу приватному технічному підприємству «Гефест» на будівництво багатоповерхового жилого комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 23»;
	від 25 вересня 2008 року № 1087 «Про надання дозволу товариству 
з обмеженою відповідальністю «АГС Проперти Девелопмент» на будівництво 3-секційного 11-12-поверхового жилого будинку з вбудовано-прибудованим спортивним центром, басейном та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, 5»;
	від 16 червня 2011 року № 390 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником на проектування та будівництво зливної та госпфекальної каналізації від вул. Щорса до шляхопроводу «Поїзний»;

від 22 грудня 2011 року № 715 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
від 04 квітня 2012 року № 117 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 04 квітня 2012 року № 155 «Про  призначення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «МІСЬКЕ КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО» замовником будівництва багатоповерхового житлового  будинку (буд. № 6) з вбудовано-прибудованими приміщеннями й підземними паркінгами (буд. №№ 6а, 6б) 
у мкр. «В» житлового району IV-4 ім. Таїрова»;
	від 21 червня 2012 року № 230 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 21 червня 2012 року № 242 «Про передачу проектно-кошторисної документації з балансу управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради на баланс комунального підприємства 
«ЖКС «Порто-Франковський»;
від 26 липня 2012 року № 328 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 13 грудня 2012 року № 504 «Про впорядкування функціонування виставки-ярмарку тварин»;
від 30 травня 2013 року № 205 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та  відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	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 12 червня 2014 року № 109 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 12 червня 2014 року № 118 «Про комплексний благоустрій Привокзальної площі та затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд Привокзальної площі, обмеженої Старосінної площею, Італійським бульваром, вул. Середньофонтанською»;
від 28 серпня 2014 року № 206 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 25 вересня 2014 року № 231 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 29 січня 2015 року № 08 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
	від 26 лютого 2015 року № 45 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 30 квітня 2015 року № 107 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15 січня 2004 року № 27              «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Добробут» на проектування та будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний» і про умови надання земельної ділянки площею  3,7287 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-а»;

	від 28 травня 2015 року № 164 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 25 лютого 2016 року № 31 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 листопада 2007 року  
№ 1364 «Про надання дозволу товариству  з обмеженою відповідальністю «Піраміда успіху» на будівництво адміністративної будівлі за адресою:              м. Одеса, Французький бульвар, 15» та затвердження додаткової угоди»;
	від 25 травня 2016 року № 147 «Про передачу комунальним підприємствам житлово-комунального сервісу захисних споруд цивільного захисту»;
	від 29 червня 2016 року № 198 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;

від 24 листопада 2016 року № 402 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»;
	від 26 січня 2017 року № 23 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»;
від 23 лютого 2017 року № 53 «Про затвердження комплексної схеми 
№ 21 тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розташованих в межах: вул. Церковної, пров. Газового, вул. Балківської, 
вул. Андріївського, Херсонського скверу, з елементами благоустрою»;
	від 23 лютого 2017 року № 55 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»;
	від 30 березня 2017 року № 115 «Про визначення комунального підприємства  «Міське капітальне будівництво» замовником з проектування та будівництва багатоповерхового житлового будинку з автостоянкою за адресою: м. Одеса, вул. Запорізька, 21»;
	від 30 березня 2017 року № 121 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташованого в м. Одесі»;
від 30 березня 2017 року № 123 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 27 квітня 2017 року № 148 «Про призначення управління дорожнього господарства Одеської міської ради замовником розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт із капітального ремонту перехрестя за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського ріг Фонтанської дороги»;
	від 27 квітня 2017 року № 159 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»;
від 27 квітня 2017 року № 160 «Про демонтаж тимчасових споруд»;

	від 27 липня 2017 року № 281 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 31 серпня 2017 року № 326 «Про затвердження комплексної схеми 
№ 27 тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, що розташовані по просп. Добровольского, 109 та вул. Академіка Заболотного 1, з елементами благоустрою в місті Одесі»;
	від 26 жовтня 2017 року № 390 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 26 жовтня 2017 року № 393 «Про затвердження комплексної схеми № 28 тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розташованих в межах вулиць Михайла Грушевського, Сергія Ядова, Шилова, Романа Шухевича (Ярослава Галана), в Суворовському районі міста Одеси, 
з елементами благоустрою»;
	від 30 листопада 2017 року № 428 «Про передачу комунальному підприємству «Міські дороги» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання зупинкових комплексів транспорту загального користування м. Одеси»;
	від 28 грудня 2017 року № 501 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»;
	від 28 грудня 2017 року № 504 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;

від 29 березня 2018 року № 134 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 26 квітня 2018 року № 179 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»; 
від 31 травня 2018 року № 251 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 27 червня 2018 року № 255 «Про скасування погоджень схем розміщення тимчасових споруд на орендованих ділянках пляжів міста Одеси, наданих управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради»;
	від 30 серпня 2018 року № 351 «Про призначення комунального підприємства «Сервісний центр» замовником з розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з відновлення експлуатаційної придатності декоративного облицювального покриття вертикальних поверхонь обеліска місту-герою Одесі «Крила Перемоги» за адресою: 
м. Одеса, пл. Десятого квітня»;
від 30 серпня 2018 року № 389 «Про передачу комунальним підприємствам та установам Одеської міської ради на баланс із закріпленням на праві господарського відання обладнання майданчика для занять екстремальними видами спорту, розташованого в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка в м. Одесі»;
	від 27 вересня 2018 року № 403 «Про передачу комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання мереж електропостачання комунальної власності територіальної громади м. Одеси»;
	від 27 вересня 2018 року № 417 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
	від 25 жовтня 2018 року № 464 «Про анулювання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 25 жовтня 2018 року № 465 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 29 листопада 2018 року № 499 «Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2019 році в м. Одесі»;
	від 29 листопада 2018 року № 520 «Про призначення управління дорожнього господарства Одеської міської ради замовником розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з капітального ремонту перехрестя вулиць М’ясоєдовської та Прохоровської із заміною трамвайної колії переїзду в м. Одесі»;
	від 29 листопада 2018 року № 521 «Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок»;
	від 29 листопада 2018 року № 523 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
	від 29 листопада 2018 року № 533 «Про анулювання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 29 листопада 2018 року № 534 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 26 грудня 2018 року № 538 «Про затвердження Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік»;
	від 26 грудня 2018 року № 560 «Про надання житлового приміщення сім’ї Кожокар М.М. з фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 26 грудня 2018 року № 581 «Про анулювання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 26 грудня 2018 року № 582 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 24 січня 2019 року № 11 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси гуртожитку з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами водопостачання та водовідведення, розташованих за адресою:             м. Одеса, Французький бул., 14»;
	від 24 січня 2019 року № 40 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 24 січня 2019 року № 41 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
від 24 січня 2019 року № 42 «Про передачу управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління нежилих будівель, розташованих за адресою: 
м. Одеса, пров. Пестеля, 4»;
	від 28 лютого 2019 року № 61 «Про продовження сім’ї гр. Попової Р.В. строку проживання у житловому приміщенні з фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 28 лютого 2019 року № 79 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
від 28 лютого 2019 року № 85 «Про призначення управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради замовником коригування «Історико-архітектурного опорного плану, проекту зон охорони, визначення меж історичних ареалів м. Одеси», затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 20 червня 2008 року  
№ 728/0/16-08»;
	від 28 лютого 2019 року № 87 «Про затвердження схеми розміщення елементів вуличної торгівлі на території  узбережжя міста Одеси з елементами благоустрою»;
від 28 лютого 2019 року № 88 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 28 лютого 2019 року № 89 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 28 лютого 2019 року № 90 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
від 28 березня 2019 року № 100 «Про продовження громадянам строку проживання в житлових приміщеннях з фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 28 березня 2019 року № 101 «Про продовження строку проживання сім’ї гр. Боярінцевої Т.В. у житловому приміщенні із фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 28 березня 2019 року № 102 «Про продовження строку проживання  гр. Ісаєвій М.М. у житловому приміщенні із фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 28 березня 2019 року № 123 «Про затвердження проекту благоустрою Літнього театру у Міському саду  м. Одеси»;
	від 28 березня 2019 року № 124 «Про передачу комунальному підприємству  Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання майна, що обліковується на балансі департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради»;
від 28 березня 2019 року № 126 «Про анулювання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 28 березня 2019 року № 127 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 25 квітня 2019 року № 165 «Про передачу комунальному підприємству «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання майна, що обліковується на балансі департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради»;
від 25 квітня 2019 року № 167 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 25 квітня 2019 року № 168 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 23 травня 2019 року № 171 «Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року»;
	від 30 травня 2019 року № 173 «Про надання багатодітній сім’ї 
Кулаклі Л.І. квартири № 15 у будинку № 35 по вул. Середній у м. Одесі»;
від 30 травня 2019 року № 180 «Про передачу Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради на баланс майна, що обліковується на балансі департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради»;
	від 30 травня 2019 року № 182 «Про передачу департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради на баланс (в управління) майна, що обліковується на балансі виконавчого комітету Одеської міської ради»;
від 30 травня 2019 року № 184 «Про передачу департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на баланс (в управління) майна, що обліковується на балансі виконавчого комітету Одеської міської ради»;
	від 30 травня 2019 року № 185 «Про передачу комунальній установі «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» на баланс та закріплення за нею на праві оперативного управління майна, що обліковується на балансі виконавчого комітету Одеської міської ради»;
від 30 травня 2019 року № 186 «Про передачу департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради на баланс (в управління) майна, що обліковується на балансі виконавчого комітету Одеської міської ради»;
	від 30 травня 2019 року № 199 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків»;
від 30 травня 2019 року № 202 «Про закріплення за комунальною установою «Міська клінічна інфекційна лікарня» на праві оперативного управління нежитлових будівель та споруд лікарні загальною площею                     21228,7 кв.м, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7»;
	від 30 травня 2019 року № 204 «Про демонтаж тимчасових споруд на ділянках пляжів міста Одеси»;
	від 30 травня 2019 року № 209 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 30 травня 2019 року № 210 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 27 червня 2019 року № 225 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків»;
	від 27 червня 2019 року № 231 «Про закріплення за комунальним некомерційним підприємством «Стоматологічна поліклініка № 3» Одеської міської ради на праві оперативного управління нежитлового приміщення підвалу та першого поверху № 101 загальною площею 1383,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дор., 86-А»;
від 27 червня 2019 року № 232 «Про передачу комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання нежитлової будівлі літ. «В2» загальною площею 590,5 кв.м, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2/1»;
	від 27 червня 2019 року № 242 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 27 червня 2019 року № 243 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 27 червня 2019 року № 245 «Про надання житлового приміщення  сім’ї гр. Чабан І.Б. із фонду житла для тимчасового проживання»;
від 25 липня 2019 року № 247 «Про продовження строку проживання сім’ї Подольської С.О., яка проживає  у житловому приміщенні із фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 25 липня 2019 року № 265 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків»;
від 25 липня 2019 року № 276 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 25 липня 2019 року № 277 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 29 серпня 2019 року № 284 «Про передачу установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» на баланс  (в управління) майна, що обліковується   на балансі виконавчого комітету Одеської міської ради»;
	від 29 серпня 2019 року № 285 «Про передачу департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради на баланс (в управління) майна, що обліковується на балансі виконавчого комітету Одеської міської ради»;


	від 29 серпня 2019 року № 286 «Про передачу департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради на баланс (в управління) майна, що обліковується на балансі виконавчого комітету Одеської міської ради»;
	від 29 серпня 2019 року № 310 «Про продовження строку проживання сім’ї Бурлаченка О.В. у житловому приміщенні із фонду житла для тимчасового проживання»;

від 29 серпня 2019 року № 313 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків»;
від 29 серпня 2019 року № 327 «Про передачу комунальному підприємству «Муніципальний центр екологічної безпеки» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання 1-го міського центру спортивного дресирування собак «Догтаун», розташованого за адресою: 
м. Одеса, район Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї (вул. Миколи Троїцького)»;
	від 29 серпня 2019 року № 329 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 29 серпня 2019 року № 330 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
від 26 вересня 2019 року № 344 «Про продовження строку проживання сім’ї гр. Хоружі В.С. у житловому приміщенні із фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 26 вересня 2019 року № 349 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Стаднік Т.П.»;
	від 26 вересня 2019 року № 351 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 травня 2015 року № 163 та від 27 липня 2017 року № 278»;
	від 26 вересня 2019 року № 352 «Про закріплення за комунальною установою «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси» на праві оперативного управління нежитлових приміщень першого та другого поверхів № 656 загальною площею 747,4 кв.м, які розташовані за адресою: м. Одеса, 
вул. Академіка Філатова, 2-А»;
від 31 жовтня 2019 року № 381 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків».


Керуюча справами		                                                     О. Оніщенко


Інформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
«Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету Одеської міської ради»


ЗМІСТ ПИТАННЯ: відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 року №  754  «Про затвердження Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради», пропонується зняти з контролю виконані рішення виконавчого комітету Одеської міської ради за 
І півріччя 2019 року.


ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: зняття з контролю 117 виконаних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради за ІІ півріччя 2019 року.


МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.


ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: відсутній.






Директор департаменту
документально-організаційного 
забезпечення                                                                  М.В. Броварська

