Розпорядження
Одеського міського голови
№ 238 від 07.04.2021 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 07.04.2021 р.
№ 238

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

- від 03 листопада 2015 року № 1075 «Про створення робочої групи           з підготовки проектів Регламенту Одеської міської ради VII скликання, Положення про постійні комісії Одеської міської ради VII скликання, Положення про помічника-консультанта депутата Одеської міської ради             VII скликання»;
- від 17 жовтня 2016 року № 1034 «Про створення робочої групи з метою перевірки виконання ТОВ «Міжнародний аеропорт «ОДЕСА» взятих за мировою угодою у справі 916/4525/14 зобов’язань»;
- від 06 грудня 2016 року № 1210 «Про обмеження руху автотранспорту по Воронцовському провулку»;
- від 27 серпня 2018 року № 741 «Про виділення коштів для надання поворотної фінансової допомоги суб’єкту малого підприємництва»;
- від 11 листопада 2019 року № 1048 «Про організацію вернісажу-ярмарку народного мистецтва в м. Одесі»;
- від 16 грудня 2019 року № 1213 «Про створення робочої групи                    з розподілу коштів цільового фонду Одеської міської ради, отриманих як допомога постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі 04 грудня 2019 року               в місті Одесі на вулиці Троїцькій, 25»;
- від 17 січня 2020 року № 16 «Про організацію та проведення ігор Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» у 2020 році»;
- від 29 січня 2020 року № 46 «Про виділення коштів з цільового  фонду Одеської міської ради»;
- від 29 січня 2020 року № 49 «Про виділення коштів на придбання квіткової продукції для урочистого відзначення загальноміських заходів                  у м. Одесі у 2020 році»;
- від 07 лютого 2020 року № 73 «Про проведення міського конкурсу творчості серед вихованців закладів освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка» у 2020 році»;
- від 07 лютого 2020 року № 74 «Про проведення міського конкурсу вокально-хореографічної композиції «Герої живуть у піснях» у 2020 році»;
- від 07 лютого 2020 року № 79 «Про призначення щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі»;
 - від 07 лютого 2020 року № 81 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси»;
- від 11 лютого 2020 року № 88 «Про надання допомоги багатодітній родині гр. Кобелецької О.В.»;
- від 10 березня 2020 року № 198 «Про проведення службового  розслідування»;
- від 03 квітня 2020 року № 286 «Про заходи щодо забезпечення проведення у місті Одесі чергового призову громадян України на строкову військову службу у травні-липні та жовтні-грудні 2020 року»;
- від 08 квітня 2020 року № 306 «Про призначення щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси                        у 2020 році»;
- від 30 квітня 2020 року № 404 «Про призначення грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту на 2020 рік»;
- від 06 липня 2020 року № 564 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,            і сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
- від 14 липня 2020 року № 583 «Про виділення коштів на співфінансування культурно-мистецького проєкту «Цифрові культурні маршрути. Інструмент з розвитку туристичного сектору»;
- від 26 серпня 2020 року № 713 «Про проведення в м. Одесі творчого фестивалю для дітей та молоді з інвалідністю «Рандеву у Мами»;
- від 31 серпня 2020 року № 736 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови учням закладів загальної середньої освіти             м. Одеси»;
- від 31 серпня 2020 року № 737 «Про проведення у 2020 році                   ХХVІ Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Два дні та дві ночі нової музики»;
- від 31 серпня 2020 року № 738 «Про призначення муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси»;
- від 31 серпня 2020 року № 740 «Про громадський бюджет міста Одеси на 2021 рік»;
- від 16 вересня 2020 року № 796 «Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік»;
- від 16 вересня 2020 року № 805 «Про проведення міського конкурсу соціальних роликів (міні-фільмів), спрямованих на популяризацію робітничих професій, у 2020 році»;
- від 18 вересня 2020 року № 807 «Про проведення міського конкурсу аматорських соціальних відеороликів «STOP булінг» у 2020 році»;
- від 21 вересня 2020 року № 827 «Про проведення міського конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер» серед учнів закладів загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти»;
- від 23 вересня 2020 року № 842 «Про внесення змін до бюджету           міста Одеси на 2020 рік»;
- від 25 вересня 2020 року № 845 «Про організацію та проведення Молодіжного чемпіонату міста Одеси з гумору у 2020 році»;
- від 07 жовтня 2020 року № 882 «Про відзначення у місті Одесі                   76-ї річниці визволення України від нацистських окупантів в період карантину»;
- від 12 жовтня 2020 року № 894 «Про забезпечення гр. Гоголєва Д.В. протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності»;
- від 15 жовтня 2020 року № 903 «Про внесення змін до бюджету            міста Одеси на 2020 рік»;
- від 23 жовтня 2020 року № 930 «Про виділення коштів із міського фонду охорони навколишнього природнього середовища міста Одеси»;
- від 27 жовтня 2020 року № 943 «Про внесення змін до бюджету           міста Одеси на 2020 рік»;
- від 28 жовтня 2020 року № 949 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 29 жовтня 2020 року № 950 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Мачулко О.Г.»;
- від 29 жовтня 2020 року № 951 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Булавку С.Ю.»;
- від 30 жовтня 2020 року № 952 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Небозі Т.В.»;
- від 30 жовтня 2020 року № 954 «Про проведення конкурсу аматорських відеороликів «Стоп насильству!»;
- від 30 жовтня 2020 року № 956 «Про виділення коштів на придбання сувенірної продукції для презентування під час іміджевих заходів»;
- від 30 жовтня 2020 року № 957 «Про проведення міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу української пісні «На крилах пісень –                  від давнини до сучасності»;
- від 30 жовтня 2020 року № 958 «Про виділення коштів на проведення заходів з розробки маршрутів, плану-графіка проведення екскурсій історичними місцями міста Одеси та області для учнівської молоді у вихідні та святкові дні, а також у період канікул»;
- від 30 жовтня 2020 року № 960 «Про виділення коштів на розробку та тиражування інформаційно-презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу міста»;
- від 03 листопада 2020 року № 962 «Про проведення Франко-українського фестивалю молодого кіно «МІСТ»;



- від 03 листопада 2020 року № 969 «Про встановлення доплати до заробітної плати директорам закладів охорони здоров’я Одеської міської ради (крім закладів первинної медичної допомоги), що забезпечують життєдіяльність населення»;
- від 03 листопада 2020 року № 970 «Про проведення науково-практичної конференції учнівської молоді «Козацькими шляхами»;
- від 09 листопада 2020 року № 975 «Про вшанування в м. Одесі пам’яті жертв голодоморів в Україні в період дії карантину»;
- від 09 листопада 2020 року № 976 «Про заходи щодо відзначення в    м. Одесі Дня Гідності та Свободи в період дії карантину»;
- від 09 листопада 2020 року № 977 «Про заходи щодо сприяння виборчим комісіям з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в реалізації їхніх повноважень та забезпечення реалізації виборчих прав громадян під час проведення повторного голосування з виборів Одеського міського голови            15 листопада 2020 року з урахуванням карантинних обмежень»;
- від 10 листопада 2020 року № 980 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Кирилович Л.М.»;
- від 10 листопада 2020 року № 981 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 12 листопада 2020 року № 987 «Про надання грошової        допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів, у тому числі                    і витрат, пов’язаних із купівлею та оформленням права власності на житло),                                       гр. Александровій С.В.»;
- від 12 листопада 2020 року № 988 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Мавроді О.М.»;
- від 12 листопада 2020 року № 989 «Про проведення міської                   гри-квесту «Місто, яке пам’ятає козаків»;
- від 12 листопада 2020 року № 990 «Про проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти»;
- від 12 листопада 2020 року № 991 «Про призначення стипендії Одеського міського голови студентам закладів вищої освіти м. Одеси»;
- від 12 листопада 2020 року № 992 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Горецькому А.В.»;
- від 12 листопада 2020 року № 993 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Шамрілу М.І.»;
- від 12 листопада 2020 року № 994 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Теплинській Л.В.»;
- від 12 листопада 2020 року № 995 «Про виділення коштів з цільового фонду Одеської міської ради»;
- від 12 листопада 2020 року № 996 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;

- від 12 листопада 2020 року № 997 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 12 листопада 2020 року № 998 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 13 листопада 2020 року № 999 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік»;
- від 16 листопада 2020 року № 1001 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 16 листопада 2020 року № 1004 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Темкіній Л.М.»;
- від 16 листопада 2020 року № 1005 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Самойленко А.П.»;
- від 16 листопада 2020 року № 1006 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Зацепіній Н.С.»;
- від 17 листопада 2020 року № 1007 «Про проведення науково-практичного семінару для вчителів закладів загальної середньої та позашкільної освіти «Зрима пісня України»;
- від 19 листопада 2020 року № 1012 «Про організацію та проведення акції «Чисте повітря»;
- від 23 листопада 2020 року № 1015 «Про проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у м. Одесі»;
- від 23 листопада 2020 року № 1016 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік»;
- від 23 листопада 2020 року № 1018 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 23 листопада 2020 року № 1019 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Шатайлу О.М.»;
- від 23 листопада 2020 року № 1020 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Іваненку О.А.»;
- від 23 листопада 2020 року № 1021 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Семеновій М.Є.»;
- від 24 листопада 2020 року № 1022 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Вінокуровій Т.В.»;
- від 24 листопада 2020 року № 1023 «Про надання матеріальної допомоги  на навчання комп’ютерним технологіям»;
- від 24 листопада 2020 року № 1024 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Кравченко О.С.»;
- від 24 листопада 2020 року № 1025 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Чебан О.В.»;
- від 24 листопада 2020 року № 1026 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Романенко Л.О.»;
- від 25 листопада 2020 року № 1030 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Чорній Т.А.»;
- від 26 листопада 2020 року № 1033 «Про відзначення у м. Одесі Міжнародного дня осіб з інвалідністю»;
- від 26 листопада 2020 року № 1034 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кожевнікову Б.Ю.»;
- від 26 листопада 2020 року № 1035 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Богатенко Н.А.»;
- від 26 листопада 2020 року № 1036 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Арцибашевої Н.В.»;
- від 26 листопада 2020 року № 1037 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Тараненко Ю.Б.»;
- від 27 листопада 2020 року № 1039 «Про проведення тренінгів              з питань молодіжної політики»;
- від 01 грудня 2020 року № 1040 «Про організацію та проведення міського конкурсу соціальної реклами для молоді»;
- від 01 грудня 2020 року № 1043 «Про святкування у місті Одесі              Дня Збройних Сил України»;
- від 02 грудня 2020 року № 1048 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Платонову А.В.»;
- від 02 грудня 2020 року № 1049 «Про надання допомоги                              гр. Лосюк Л.В. на організацію та проведення поховання сестри»;
- від 02 грудня 2020 року № 1050 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 02 грудня 2020 року № 1051 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 02 грудня 2020 року № 1052 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Маглі Г.С.»;
- від 02 грудня 2020 року № 1053 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Громовій Р.І.»;
- від 02 грудня 2020 року № 1054 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Королю О.М.»;
- від 02 грудня 2020 року № 1055 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 09 грудня 2020 року № 1066 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 09 грудня 2020 року № 1067 «Про надання матеріальної допомоги на навчання комп’ютерним технологіям»;
- від 09 грудня 2020 року № 1068 «Про надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю по зору з нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю»;
- від 09 грудня 2020 року № 1069 «Про надання допомоги багатодітній родині гр. Кобелецької О.В.»;


- від 09 грудня 2020 року № 1070 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Каташинському О.О.»;
- від 09 грудня 2020 року № 1071 «Про виділення коштів на визначення рейтингу Одеси за міжнародною шкалою (співпраця з міжнародними рейтинговими агентствами)»;
- від 10 грудня 2020 року № 1072 «Про внесення змін до бюджету  міста Одеси на 2020 рік»;
- від 11 грудня 2020 року № 1074 «Про проведення комплексу заходів «Волонтер – моя перша професія»;
- від 11 грудня 2020 року № 1075 «Про проведення курсів проєктного менеджменту та фінансової грамотності»;
- від 11 грудня 2020 року № 1076 «Про проведення міського огляду-конкурсу на кращий музей у закладах освіти м. Одеси»;
- від 11 грудня 2020 року № 1077 «Про проведення міського конкурсу для школярів «Юний парамедик»;
- від 11 грудня 2020 року № 1078 «Про проведення міського конкурсу «Прапороносець»;
- від 11 грудня 2020 року № 1080 «Про проведення міського творчого конкурсу аматорських відеопривітань «У новий рік з новою мрією!» до новорічних та різдвяних свят»;
- від 11 грудня 2020 року № 1082 «Про забезпечення гр. Гурова О.В. протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності»;
- від 11 грудня 2020 року № 1083 «Про забезпечення гр. Лепіліна Г.А. протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності»;
- від 15 грудня 2020 року № 1085 «Про святкування Нового 2021 року та Різдва Христового»;
- від 15 грудня 2020 року № 1086 «Про надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю по слуху з нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю»;
- від 15 грудня 2020 року № 1087 «Про надання матеріальної допомоги з нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю»;
- від 15 грудня 2020 року № 1090 «Про надання матеріальної допомоги з нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю»;
- від 16 грудня 2020 року № 1091 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 16 грудня 2020 року № 1092 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 16 грудня 2020 року № 1093 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Руминіній Л.І.»;
- від 16 грудня 2020 року № 1094 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Чумакову В.О.»;
- від 16 грудня 2020 року № 1095 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Гладченко В.О.»;
- від 16 грудня 2020 року № 1096 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Костенко В.М.»;
- від 16 грудня 2020 року № 1097 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Дранус В.Г.»;
- від 16 грудня 2020 року № 1098 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Колчиній А.А.»;
- від 16 грудня 2020 року № 1099 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 16 грудня 2020 року № 1100 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Мединській С.А.»;
- від 16 грудня 2020 року № 1102 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сорокіній О.К.»;
- від 16 грудня 2020 року № 1103 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 16 грудня 2020 року № 1104 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Солохова М.В.»;
- від 16 грудня 2020 року № 1105 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Долготер Т.М.»;
- від 16 грудня 2020 року № 1106 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Багаурі Н.В.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1111 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 18 грудня 2020 року № 1112 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 18 грудня 2020 року № 1113 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Тодорашко Н.А.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1114 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 18 грудня 2020 року № 1115 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Франковській С.А.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1116 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Могилевець В.О.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1117 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Громової В.І.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1118 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Іванченко С.А.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1119 «Про надання допомоги                           гр. Левенцю В.П. на організацію та проведення поховання дружини»;
- від 18 грудня 2020 року № 1120 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Дуді Т.А.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1121 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Степанець Ж.В.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1122 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Бойку К.Ю.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1123 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кітайській Д.В.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1124 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Андрійчуку О.В.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1125 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Клевцевичу А.І.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1126 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 18 грудня 2020 року № 1127 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 18 грудня 2020 року № 1128 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Димовської В.І.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1129 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Лазимова А.Ф.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1130 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Морозу К.О.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1131 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Куркудиму Р.А.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1132 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кучеренку М.М.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1133 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Шимку О.В.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1134 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Дмитренко В.В.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1135 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сєдіній Ю.С.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1136 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Лісуновій М.А.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1137 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Самунжи М.В.»;
- від 18 грудня 2020 року № 1138 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Чугуй Л.І.»;
- від 21 грудня 2020 року № 1140 «Про внесення змін до бюджету  міста Одеси на 2020 рік»;
- від 24 грудня 2020 року № 1145 «Про надання допомоги                             гр. Козирєву О.М. на організацію та проведення поховання батька»;
- від 24 грудня 2020 року № 1147 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Тананевич Ю.І.»;
- від 24 грудня 2020 року № 1149 «Про виділення коштів на організацію та проведення заходів у рамках святкування Нового 2021 року  та Різдва Христового»;
- від 24 грудня 2020 року № 1151 «Про виділення коштів»;
- від 28 грудня 2020 року № 1159 «Про відзначення Дня Святого Миколая та Нового 2021 року дітьми, залишеними без батьківського піклування, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях або у закладах соціального захисту дітей».




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




