Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1157 від 28.12.2020 р.
 
Про зняття з контролю розпоряджень міського голови, виконаних у повному обсязі 



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради
від 31 жовтня 2005 року № 754:

Зняти з контролю як такі, що виконані у повному обсязі, розпорядження міського голови згідно з переліком (додається).



								         Г. Труханов
























Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 28.12.2020 р.
№ 1157

ПЕРЕЛІК
розпоряджень міського голови, що виконані у повному обсязі                                          та підлягають зняттю з контролю

- від 21 липня 2017 року № 747 «Про створення робочої групи                           з визначення частки комунального підприємства «Ринок Привоз»                              у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю                            «Фреш Експорт ЛТД»;
- від 07 жовтня 2019 року № 940 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту по узвозу Маринеско у м. Одесі»;
- від 29 січня 2020 року № 41 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту на перехресті просп. Небесної Сотні та Шкільного аеродрому в м. Одесі»;
- від 19 лютого 2020 року № 106 «Про проведення освітньо-інформаційного проекту «Школа молодого політика»;
- від 23 березня 2020 року № 247 «Про проведення фестивалю                          «Хочу до Одеси»;
- від 21 квітня 2020 року № 352 «Про заходи з підготовки пляжів міста Одеси до роботи в період курортного сезону 2020 року та забезпечення вільного доступу на їх територію»;
- від 26 травня 2020 року № 444 «Про виготовлення та встановлення намогильної споруди на могилі Почесного громадянина м. Одеси             Гурського О.Г.»;
- від 27 травня 2020 року № 455 «Про роботу закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, Одеського комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області, Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області влітку 2020 року»;
- від 04 червня 2020 року № 476 «Про виділення коштів на розробку та тиражування інформаційно-презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу міста»;
- від 15 червня 2020 року № 494 «Про упорядкування структури заробітної плати працівників виконавчих органів Одеської міської ради»;
- від 23 червня 2020 року № 527 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік»;
- від 26 червня 2020 року № 547 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту на ділянці вул. Марії Демченко (від вул. Горіхової до                                         вул. Академіка Вільямса)»;
- від 15 липня 2020 року № 585 «Про призначення грошової персональної виплати ветерану спорту Токареву В.В.»;
- від 17 липня 2020 року № 593 «Про відзначення 35-річчя заснування театру «Маски» Будинку клоунів»;
- від 20 липня 2020 року № 594 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 17 квітня 2019 року № 295 «Про проведення щорічного муніципального конкурсу імені К.Г. Паустовського»;
- від 21 липня 2020 року № 597 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Повалінському М.М.»;
- від 21 липня 2020 року № 598 «Про виділення коштів на організацію та проведення заходів з інформаційної підтримки діяльності Молодіжної ради при Одеському міському голові»;
- від 21 липня 2020 року № 599 «Про проведення міжнародного бізнес-форуму «ODESA 5T INVESTMENT PROMOTION FORUM»;
- від 22 липня 2020 року № 602 «Про проведення засідання «круглого столу» на тему: «Соціальні проблеми молоді»;
- від 23 липня 2020 року № 604 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 23 липня 2020 року № 605 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 23 липня 2020 року № 606 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 23 липня 2020 року № 607 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Авдеєвої І.В.»;
- від 24 липня 2020 року № 608 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Гордієнку О.В.»;
- від 24 липня 2020 року № 609 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Поліщук І.В.»;
- від 24 липня 2020 року № 610 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Поповій В.А.»;
- від 24 липня 2020 року № 611 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Воловоденко І.І.»;
- від 29 липня 2020 року № 620 «Про проведення Міжнародного фестивалю Одеської пісні «За всю Одесу»;
- від 30 липня 2020 року № 622 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Семавіну О.В.»;
- від 30 липня 2020 року № 623 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Деркачу П.С.»;
- від 30 липня 2020 року № 625 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 30 липня 2020 року № 626 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 30 липня 2020 року № 627 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Цибульського О.В.»;
- від 30 липня 2020 року № 628 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Кирилюк М.П.»;
- від 30 липня 2020 року № 629 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Завойчинській П.П.»;
- від 30 липня 2020 року № 630 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 31 липня 2020 року № 633 «Про відзначення 79-ї річниці з дня початку героїчної оборони Одеси від нацистських окупантів у роки Другої світової війни в період карантину»;
- від 04 серпня 2020 року № 637 «Про проведення в м. Одесі                  ХХІV Міжнародного книжкового фестивалю «Зелена хвиля» та                                 VІIІ Міжнародного Корнейчуковського фестивалю дитячої літератури»;
- від 04 серпня 2020 року № 638 «Про  проведення                                             ХХI Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання»;
- від 04 серпня 2020 року № 639 «Про проведення ХХ Міжнародного джазового фестивалю «Оdesa JazzFest»;
- від 04 серпня 2020 року № 641 «Про проведення спортивного фестивалю «Всеукраїнські пляжні ігри»;
- від 04 серпня 2020 року № 644 «Про проведення концерту в рамках шостого Міжнародного фестивалю класичної музики «ODESA CLASSICS»;
- від 07 серпня 2020 року № 645 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у серпні 2020 року»;
- від 07 серпня 2020 року № 646 «Про тимчасове закриття                              руху автотранспорту по вул. Старопортофранківській (на ділянці від                                   вул. Балківської до житлового будинку по вул. Пастера, 1) та вул. Пастера (на ділянці від житлового будинку по вул. Пастера, 1 до житлового будинку по вул. Пастера, 3»;
- від 07 серпня 2020 року № 651 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 07 серпня 2020 року № 652 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 07 серпня 2020 року № 653 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Неурової Н.В.»;
- від 07 серпня 2020 року № 654 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Шаповалову М.В.»;
- від 07 серпня 2020 року № 655 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Підгурській Л.П.»;
- від 07 серпня 2020 року № 656 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кузьменко Є.А.»;
- від 07 серпня 2020 року № 657 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 10 серпня 2020 року № 663 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 10 серпня 2020 року № 664 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 10 серпня 2020 року № 665 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Россохань В.І.»;
- від 11 серпня 2020 року № 666 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Білій А.С.»;
- від 11 серпня 2020 року № 667 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Котоман О.О.»;
- від 11 серпня 2020 року № 668 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Гаховича М.М.»;
- від 11 серпня 2020 року № 669 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Добрєву Ф.М.»;
- від 11 серпня 2020 року № 675 «Про проведення міжнародної велосипедної гонки «Гран-Прі Одеси»;
- від 14 серпня 2020 року № 681 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Пасечник М.С.»;
- від 14 серпня 2020 року № 682 «Про надання матеріальної допомоги на придбання технічних засобів реабілітації»;
- від 14 серпня 2020 року № 683 «Про надання матеріальної допомоги на закупівлю комп’ютерної та офісної техніки»;
- від 14 серпня 2020 року № 687 «Про проведення у м. Одесі творчого фестивалю для дітей та молоді з інвалідністю «Надія є!»;
- від 17 серпня 2020 року № 688 «Про святкування Дня міста Одеси                   у 2020 році»;
- від 17 серпня 2020 року № 689 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 18 серпня 2020 року № 695 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік»;
- від 18 серпня 2020 року № 697 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Головерді О.О.»;
- від 18 серпня 2020 року № 698 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 18 серпня 2020 року № 699 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 19 серпня 2020 року № 700 «Про відзначення у м. Одесі                         Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України                   в період карантину»;
- від 19 серпня 2020 року № 701 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кузьмин Н.В.»;
- від 19 серпня 2020 року № 702 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Семеновій К.М.»;
- від 19 серпня 2020 року № 703 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Мазуренко А.Ю.»;
- від 20 серпня 2020 року № 710 «Про нагородження учасників зовнішнього незалежного оцінювання – випускників закладів освіти                          м. Одеси, які отримали 200 балів з окремих предметів у 2020 році»;
- від 26 серпня 2020 року № 714 «Про проведення в м. Одесі творчого фестивалю для дітей та молоді з інвалідністю «Можливості»;
- від 27 серпня 2020 року № 717 «Про відзначення в місті Одесі                   Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, в період карантину»;
- від 27 серпня 2020 року № 719 «Про виділення коштів на придбання сувенірної продукції із символікою міста та прапорів країн світу»;
- від 27 серпня 2020 року № 720 «Про надання дозволу на проведення Міжнародних змагань з плавання на відкритій воді «Oceanman Odesa 2020»;
- від 27 серпня 2020 року № 721 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 27 серпня 2020 року № 722 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 27 серпня 2020 року № 723 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 27 серпня 2020 року № 724 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сушкевич К.М.»;
- від 27 серпня 2020 року № 725 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Щербакову А.В.»;
- від 27 серпня 2020 року № 726 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Скриннику О.І.»;
- від 27 серпня 2020 року № 727 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Колдарару Д.С.»;
- від 27 серпня 2020 року № 730 «Про виділення коштів на святкування Дня міста Одеси у 2020 році»;
- від 28 серпня 2020 року № 731 «Про виділення коштів на організацію та надання підтримки у проведенні Міжнародної ІТ-конференції «8P»                             у місті Одесі»;
- від 28 серпня 2020 року № 733 «Про відзначення у м. Одесі                         Дня фізичної культури та спорту України»;
- від 31 серпня 2020 року № 742 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Пурдик Н.А.»;
- від 31 серпня 2020 року № 743 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сорокіній Н.М.»;
- від 31 серпня 2020 року № 744 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Слободянюка І.В.»;
- від 31 серпня 2020 року № 745 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 31 серпня 2020 року № 746 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 31 серпня 2020 року № 747 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сисоєвій А.А.»;
- від 02 вересня 2020 року № 755 «Про виділення коштів                                 на організацію та підтримку проведення міжнародного бізнес-форуму «ODESA 5T INVESTMENT PROMOTION FORUM»;
- від 02 вересня 2020 року № 757 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Павліку К.В.»;
- від 02 вересня 2020 року № 758 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Паксеєвій Є.Д.»;
- від 02 вересня 2020 року № 759 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Семікіній М.В.»;
- від 07 вересня 2020 року № 765 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік»;
- від 07 вересня 2020 року № 766 «Про виділення коштів»;
- від 07 вересня 2020 року № 769 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Онищенко В.І.»;
- від 09 вересня 2020 року № 772 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 09 вересня 2020 року № 773 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 09 вересня 2020 року № 774 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 09 вересня 2020 року № 778 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Андрющенку Ю.В.»;
- від 09 вересня 2020 року № 779 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Коваленко О.М.»;
- від 11 вересня 2020 року № 783 «Про надання одноразової матеріальної допомоги перекладачам жестової мови»;
- від 11 вересня 2020 року № 784 «Про надання матеріальної допомоги на реабілітацію та оздоровлення»;
- від 11 вересня 2020 року № 786 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кміту М.А.»;
- від 11 вересня 2020 року № 787 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Алєксєєвої А.В.»;
- від 11 вересня 2020 року № 788 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Тарасюк А.О.»;
- від 11 вересня 2020 року № 789 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Останіну А.Р.»;
- від 11 вересня 2020 року № 790 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Мельнику Р.Л.»;
- від 14 вересня 2020 року № 791 «Про проведення 47-го традиційного туристичного переходу «100 кілометрів за 24 години Поясом Слави» та велосипедного ралі «100 кілометрів за 10 годин Поясом Слави»;
- від 14 вересня 2020 року № 792 «Про проведення Шостого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси»;
- від 16 вересня 2020 року № 799 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 16 вересня 2020 року № 801 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Самотєєвій К.П.»;
- від 16 вересня 2020 року № 802 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сітку Я.Т.»;
- від 16 вересня 2020 року № 803 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Скворцової І.В.»;
- від 16 вересня 2020 року № 804 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Король Т.В.»;
- від 18 вересня 2020 року № 808 «Про відзначення в м. Одесі Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня жестових мов»;
- від 21 вересня 2020 року № 810 «Про відзначення у м. Одесі                         Дня партизанської слави в період карантину»;
- від 21 вересня 2020 року № 812 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Поперечній Л.М.»;
- від 21 вересня 2020 року № 813 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Жерновнікову В.В.»;
- від 21 вересня 2020 року № 814 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Боссі Н.І.»;
- від 21 вересня 2020 року № 815 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Недялковій Г.Д.»;
- від 21 вересня 2020 року № 816 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 21 вересня 2020 року № 817 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 21 вересня 2020 року № 818 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 21 вересня 2020 року № 826 «Про проведення у м. Одесі змагань      у рамках проєкту «Світлі серця» для осіб з глибоким порушенням зору»;
- від 22 вересня 2020 року № 841 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг гр. Чорненькому С.Ф.»;
- від 25 вересня 2020 року № 846 «Про погодження Одеській іудейській релігійній громаді «Хабад-Шомрей Шабос» проведення свята Йом-Кипур в період карантину»;

- від 25 вересня 2020 року № 848 «Про проведення кінопоказу                         на Потьомкінських сходах у рамках ХІ Одеського міжнародного кінофестивалю»;
- від 29 вересня 2020 року № 852 «Про виконання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду»;
- від 30 вересня 2020 року № 853 «Про відзначення Дня ветерана і Міжнародного дня громадян похилого віку в м. Одесі»;
- від 01 жовтня 2020 року № 51В «Про відрядження до міста-побратима Лодзя (Республіка Польща)»;
- від 02 жовтня 2020 року № 865 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Звонар Г.Д.»;
- від 02 жовтня 2020 року № 866 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 02 жовтня 2020 року № 867 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 05 жовтня 2020 року № 868 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Лазарєвій С.В.»;
- від 05 жовтня 2020 року № 869 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Гуськевичу Ю.В.»;
- від 05 жовтня 2020 року № 870 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Клещевніковій А.В.»;
- від 05 жовтня 2020 року № 871 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 05 жовтня 2020 року № 872 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Зірчук Н.В.»;
- від 05 жовтня 2020 року № 873 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Бурлаченко А.Л.»;
- від 05 жовтня 2020 року № 874 «Про надання допомоги багатодітній родині гр. Кобелецької О.В.»;
- від 05 жовтня 2020 року № 875 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 05 жовтня 2020 року № 876 «Про відзначення в місті Одесі                   Дня захисника України»;
- від 05 жовтня 2020 року № 877 «Про проведення 11-го Одеського міжнародного марафону «Самоперевершення»;
- від 05 жовтня 2020 року № 878 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 05 жовтня 2020 року № 879 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Михайлової О.С.»;
- від 05 жовтня 2020 року № 880 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Лорсабян Р.С.»;
- від 05 жовтня 2020 року № 881 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Мельник Н.Є.»;
- від 12 жовтня 2020 року № 893 «Про надання матеріальної допомоги на закупівлю комп’ютерної та офісної техніки»;
- від 13 жовтня 2020 року № 896 «Про надання матеріальної допомоги особам із захворюванням на опорно-руховий апарат на придбання переносного пандуса для створення умов доступності за місцем проживання»;
- від 13 жовтня 2020 року № 898 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Волковинському П.С.»;
- від 13 жовтня 2020 року № 899 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Димову А.О.»;
- від 13 жовтня 2020 року № 900 «Про надання матеріальної допомоги на реабілітацію та оздоровлення»;
- від 15 жовтня 2020 року № 905 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Губського К.О.»;
- від 15 жовтня 2020 року № 906 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Корнєєва О.В.»;
- від 16 жовтня 2020 року № 910 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Кострицької О.А.»;
- від 16 жовтня 2020 року № 911 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Піщанської В.М.»;
- від 20 жовтня 2020 року № 917 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 20 жовтня 2020 року № 918 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 20 жовтня 2020 року № 919 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Павлиці Т.Ю.»;
- від 20 жовтня 2020 року № 920 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Бокієвській Ю.В.»;
- від 20 жовтня 2020 року № 921 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Варбанець В.І.»;
- від 20 жовтня 2020 року № 922 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Потроховій Є.Г.»;
- від 21 жовтня 2020 року № 923 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 21 жовтня 2020 року № 924 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Бенері В.М.»;
- від 21 жовтня 2020 року № 925 «Про надання допомоги                                 гр. Петрук І.С. на організацію та проведення поховання матері»;
- від 21 жовтня 2020 року № 927 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Погореловій В.Д.»;
- від 23 жовтня 2020 року № 928 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Ніконової Л.І.»;
- від 23 жовтня 2020 року № 931 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Погребній О.М.»;
- від 26 жовтня 2020 року № 934 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кравчуку О.І.»;
- від 26 жовтня 2020 року № 935 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 26 жовтня 2020 року № 936 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 26 жовтня 2020 року № 937 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Жиляєвій Ю.Г.»;
- від 26 жовтня 2020 року № 938 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Ярошенко Х.В.»;
- від 26 жовтня 2020 року № 939 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Недєву С.М.»;
- від 30 жовтня 2020 року № 955 «Про відзначення в м. Одесі Міжнародного дня осіб з інвалідністю по зору»;
- від 03 листопада 2020 року № 963 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Свіщенку С.Я.»;
- від 03 листопада 2020 року № 965 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Гавриленко О.А.»;
- від 03 листопада 2020 року № 966 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Грищенко А.С.»;
- від 03 листопада 2020 року № 967 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 03 листопада 2020 року № 968 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Пономаренко С.»;
- від 06 листопада 2020 року № 971 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сьомкіній-Мецкер І.Ю.»;
- від 09 листопада 2020 року № 973 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках».



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак


