Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1017 від 23.11.2020 р.
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10 листопада 2020 року № 981  «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування             в Україні», у зв’язку з технічною помилкою:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови 
від 10 листопада 2020 року № 981 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»:
1.1. Викласти пункт 3 у такій редакції: 
«3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати для погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:
- ЖБК «Вчитель - 2» – 7 000 (сім тисяч) грн;
- ЖБК «Жовтневий-18» – 10 000 (десять тисяч) грн;
- ЖБК «Іллічівський - 30» – 4 000 (чотири тисячі) грн;
- ЖБК «Київський-22» – 4 000 (чотири тисячі) грн;
- ЖБК «Київський-5» – 8 400 (вісім тисяч чотириста) грн;
- ЖБК «Ленінський - 28» – 4 000 (чотири тисячі) грн;
- ЖБК «Моряк-1» – 4 200 (чотири тисячі двісті) грн;
- ЖБК «Політехнік-2» – 10 000 (десять тисяч) грн;
- ЖБК «Приморський» – 5 500 (п’ять тисяч п’ятсот) грн;
- ЖБК «Центральний-18» – 6 300 (шість тисяч триста) грн;
- ЖБК «Якорь» – 2 500 (дві тисячі п’ятсот) грн;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський» – 58 600 (п’ятдесят вісім тисяч 
шістсот) грн; 
- КП «ЖКС «Пересипський» – 2 100 (дві тисячі сто) грн;
- КП «ЖКС «Північний» – 10 000 (десять тисяч) грн;
- КП «ЖКС «Фонтанський» – 18 600 (вісімнадцять тисяч шістсот) грн;
- КП «ЖКС «Хмельницький» – 11 400 (одинадцять тисяч чотириста) грн;
- КП «ЖКС «Черьомушки» – 4 400 (чотири тисячі чотириста) грн;
- КП «ЖКС «Чорноморський» – 1 100 (одна тисяча сто) грн;
- КП «Теплопостачання міста Одеси» – 278 200 (двісті сімдесят вісім тисяч двісті) грн;
- ОК «Хвойний» – 3 300 (три тисячі триста) грн;
- ОСББ «10 апреля 20» – 2 400 (дві тисячі чотириста) грн;
- ОСББ «Дідріхсона 9» – 4 900 (чотири тисячі дев’ятсот) грн;
- ОСББ «Космонавтів 56-А» – 2 400 (дві тисячі чотириста) грн; 
- ОСББ «Левітана 73» – 1 700 (одна тисяча сімсот) грн;
- ОСББ «Марсельське» – 2 000 (дві тисячі) грн;
- ОСББ «Марсельський 3Д» – 2 200 (дві тисячі двісті) грн;
- ОСББ «Новосельське 66» – 1 700 (одна тисяча сімсот) грн;
- ОСББ «Остров - 8» – 10 000 (десять тисяч) грн;
- ОСББ «Прохоровський квадрат» – 3 100 (три тисячі сто) грн;
- ОСББ «Тополь-2» – 2 900 (дві тисячі дев’ятсот) грн;
- ОСББ «Центролит» – 5 700 (п’ять тисяч сімсот) грн;
- ОСББ «Щасливий дім 37» – 1 500 (одна тисяча п’ятсот) грн;
- ПОГ «Одеське учбово-виробниче підприємство» Українського товариства сліпих – 9 200 (дев’ять тисяч двісті) грн;
- ТОВ «Керуюча компанія «Суворовський» – 5 500 (п’ять тисяч п’ятсот) грн;
- ТОВ «Одесагаз-постачання» – 64 300 (шістдесят чотири тисячі триста) грн;
- ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» – 37 500 (тридцять сім тисяч п’ятсот) грн;
- ТОВ «УК «Жилфонд» УДБК «Укрбуд» – 8 300 (вісім тисяч триста) грн;
- філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 47 000 (сорок 
сім тисяч) грн».
1.2. Викласти додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.



                                                                                         Г. Труханов


Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 23.11.2020 р.
№ 1017

«Додаток 1 
до розпорядження
міського голови
від 10 листопада 2020 року
№ 981 
№ з/п
ПІБ
Вулиця
Будинок
Квартира
ЖБК «Вчитель - 2»
ЖБК «Жовтневий-18»
ЖБК «Іллічівський - 30»
ЖБК «Київський-22»
ЖБК «Київський-5»
Всього
1.
Кейлюк Ю.І.



0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
4000,00
2.
Крупенко В.Є.



7000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7000,00
3.
Куриловський В.С.



0,00
0,00
0,00
0,00
8400,00
8400,00
4.
Побережнюк Н.Б.



0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
5.
Рейх Р.К.



0,00
0,00
0,00
4000,00
0,00
4000,00
Всього



7000,00
10000,00
4000,00
4000,00
8400,00
33400,00

Керуюча справами												О. Оніщенко

Директор департаменту праці
та соціальної політики											О. Китайська  

