Проєкт
 
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

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



Вик.: Броварська 725-32-27
          (Мостовських 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 24 травня 2007 року № 544 «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Жилстройсервис-2» на подальше проектування та будівництво 24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 60/1»;
	- 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 30 серпня 2018 року № 387 «Про передачу департаменту освіти та науки Одеської міської ради будівлі загальноосвітньої школи                                     на 1000 учбових місць за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8-А»;
	- від 26 грудня 2018 року № 552 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»;
	- від 25 квітня 2019 року № 140 «Про результати роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та затвердження заходів щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років»;
	- від 30 січня 2020 року № 29 «Про анулювання дозволу на розміщення  зовнішньої реклами»;
	- від 30 січня 2020 року № 30 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	- від 27 лютого 2020 року № 50 «Про анулювання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	- від 27 лютого 2020 року № 51 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	- від 26 березня 2020 року № 60 «Про надання багатодітній                     сім’ї Чорненького С.Ф. квартири № … у будинку № 51 по вулиці Академіка Заболотного у м. Одесі»;
	- від 26 березня 2020 року № 61 «Про надання багатодітній сім’ї          Циганової М.С. квартири № … у будинку № 38 по вулиці Балківській                            у м. Одесі»;
	- від 26 березня 2020 року № 62 «Про надання багатодітній сім’ї                  Артинюка І.Г. квартири № … у будинку № 79 по просп. Добровольського                     в м. Одесі»;
	- від 26 березня 2020 року № 67 «Про продовження громадянам строку проживання у житлових приміщеннях із фонду житла для тимчасового проживання»;
	- від 26 березня 2020 року № 88 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлової одноповерхової будівлі загальною площею 113,2 кв.м, що розташована                     за адресою: м. Одеса, вул. Одеська, 17»;
	- від 26 березня 2020 року № 97 «Про анулювання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	- від 26 березня 2020 року № 98 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	- від 26 березня 2020 року № 100 «Про передачу продуктів харчування до комунальних установ м. Одеси для забезпечення ними відповідних підопічних»;
	- від 30 квітня 2020 року № 103 «Про надання багатодітній сім’ї Бондаренко Т.О. квартири № … у будинку № 1 по вул. Сьомій в м. Одесі»;
	- від 30 квітня 2020 року № 109 «Про продовження громадянам строку проживання в житлових приміщеннях із фонду житла для тимчасового проживання»;
	- від 30 квітня 2020 року № 125 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на квартиру № 213, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Проценка, 50, корп. 1»;
	- від 30 квітня 2020 року № 127 «Про передачу комунальному підприємству Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» на баланс для утримання об’єкта благоустрою – облаштованого пляжу для людей з інвалідністю, розташованого за адресою: місто Одеса, Київський район,                    11 станція Великого Фонтану»;
	- від 30 квітня 2020 року № 128 «Про забезпечення житлом                        гр. Деманова В.В., який перебуває на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов, при Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради як особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
	- від 19 травня 2020 року № 130 «Про демонтаж тимчасових споруд на ділянках пляжів міста Одеси»;
	- від 28 травня 2020 року № 137 «Про надання Скибинській І.В. кімнати           № 133 у гуртожитку, що розташований по вул. Маршала Малиновського, 65 у м. Одесі»;
	- від 28 травня 2020 року № 167 «Про продовження строку проживання сім’ї гр. Боярінцевої Т.В. у житловому приміщенні із фонду житла для тимчасового проживання»;
	- від 28 травня 2020 року № 168 «Про продовження строку проживання сім’ї гр. Попової Р.В. у житловому приміщенні із фонду житла для тимчасового проживання»;
	- від 28 травня 2020 року № 179 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	- від 28 травня 2020 року № 180 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	- від 25 червня 2020 року № 200 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
	- від 25 червня 2020 року № 201 «Про затвердження типових проєктів зовнішнього вигляду окремих елементів благоустрою»;
	- від 25 червня 2020 року № 202 «Про передачу комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання майна, що обліковується на балансі комунального підприємства «Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування» Одеської міської ради»;
	- від 25 червня 2020 року № 230 «Про передачу комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання обладнання котельні за адресою:                     м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2/1»;
	- від 25 червня 2020 року № 233 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	- від 25 червня 2020 року № 234 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	- від 03 липня 2020 року № 237 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на громадську будівлю пам’ятки архітектури та містобудування (будинок Руссова), розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21»;
	- від 30 липня 2020 року № 256 «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 30 липня 2020 року № 260 «Про передачу комунальному підприємству «Стадіон «Спартак» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання індивідуально визначеного майна у вигляді елементів благоустрою спортивної площинної споруди «Скейтпарк», що розташована за адресою: м. Одеса, просп. Небесної Сотні, 6»;
	- від 30 липня 2020 року № 261 «Про зменшення кількості вихованців дитячого будинку сімейного типу  родини Щекотіхіних»;
	- від 30 липня 2020 року № 266 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	- від 30 липня 2020 року № 267 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	- від 30 липня 2020 року № 268 «Про створення комісії з обстеження стану житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса,                                 вул. Гоголя, 11»;
	- від 30 липня 2020 року № 269 «Про надання багатодітній сім’ї Кобелецької О.В. квартири № … у будинку № … по вул. Героїв оборони Одеси в м. Одесі»;
	- від 27 серпня 2020 року № 283 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежилих будівель та споруд загальною площею 1061,8 кв.м, які розташовані за адресою:                      м. Одеса, вул. Краснова, 2б»;
	- від 27 серпня 2020 року № 294 «Про зменшення кількості вихованців дитячого будинку сімейного типу родини Родославових»;
	- від 27 серпня 2020 року № 306 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	- від 27 серпня 2020 року № 307 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	- від 24 вересня 2020 року № 329 «Про передачу управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради на баланс та в управління бельведера (колонади) ансамблю Воронцовського палацу,                       літ. «А», загальною площею 230,8 кв.м, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Воронцовський, 2»;
	- від 24 вересня 2020 року № 332 «Про передачу управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради на баланс та в управління нежитлових приміщень № 101 загальною площею 163,3 кв.м,                      що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, 18»;
	- від 24 вересня 2020 року № 335 «Про передачу Центру соціальних служб Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління нежитлових приміщень четвертого поверху № 504 загальною площею 388,5 кв.м, що розташовані  за адресою: м. Одеса,                  вул. 1-а Сортувальна, 38-А»;
	- від 24 вересня 2020 року № 348 «Про передачу комунальному підприємству «Міські дороги» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання зупинкових комплексів транспорту загального користування м. Одеси».



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





