Проект

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про передачу органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Люстдорф» на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління частини нежитлових приміщень № 101, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Свободи, 79»
 
Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування              в Україні», з метою сприяння виконанню повноважень, покладених на органи самоорганізації населення в м. Одесі, та створення належних умов для участі мешканців міста у вирішенні питань місцевого значення виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                              «Про передачу органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Люстдорф» на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління частини нежитлових приміщень № 101, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Свободи, 79» (додається).

	2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Підгайного С.Г.
 
Міський голова									Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко

 
Вик.: Спектор
         (Головний 7059037)
 Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№


Про передачу органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Люстдорф» на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління частини нежитлових приміщень № 101, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Свободи, 79


Відповідно до статті 5, частини 8 статті 16, пунктів 20, 31 частини 1       статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 14, статті 17 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статті 137 Господарського кодексу України, з метою сприяння            виконанню повноважень, покладених на органи самоорганізації населення           в м. Одесі, та створення належних умов для участі мешканців міста у вирішенні питань місцевого значення Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати органу самоорганізації населення комітету мікрорайону  «Люстдорф» на баланс та закріпити за ним на праві оперативного управління частину нежитлових приміщень № 101 загальною площею 11,5 кв.м, що знаходяться на першому поверсі та розташовані за адресою: м. Одеса,                     просп. Свободи, 79.

2. Доручити департаменту комунальної власності Одеської міської ради здійснити приймання-передачу об’єкта нежитлового фонду, зазначеного у пункті 1 цього рішення, згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності.



Міський голова									Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами								О. Оніщенко

Інформація до проєкту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення                       «Про передачу органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Люстдорф» на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління частини нежитлових приміщень № 101, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Свободи, 79»

СУТЬ ПИТАННЯ: наданий проєкт рішення підготовлено на виконання протокольних доручень Одеського міського голови Труханова Г.Л., наданих за результатами 10-ої та 11-ої міських конференцій органів самоорганізації населення м. Одеси щодо забезпечення органів самоорганізації населення у місті Одесі нежитловими приміщеннями комунальної власності, необхідними їм для здійснення своїх функцій.
	Передачі органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Люстдорф» в місті Одесі підлягає частина нежитлових приміщень, загальною площею 11,5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                   просп. Свободи, 79.
 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: внесення на розгляд Одеської міської ради питання передачі на баланс органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Люстдорф» частини нежитлових приміщень, необхідних для здійснення своїх функцій.  


МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.


ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: відсутній. 


Директор департаменту
комунальної власності
Одеської міської ради	 						О.В. Спектор

