Рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 253 від 27.07.2017 р. 

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



Керуюча справами								О. Оніщенко


















Додаток 
до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 27.07.2017р.
№ 253


ПЕРЕЛІК
рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, що виконані у повному обсязі та підлягають зняттю з контролю

	від 22 лютого 2007 року № 132 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником на проектування і будівництво кабельних ліній 10 кВ ПС «Суворовська» – РП «Заболотного», 
ПС «Суворовська» – РП «Сахарова», ПС «Суворовська» – РП «Бочарова»;
	від 14 лютого 2008 року № 111 «Про  передачу на баланс комунальному підприємству (КП) «Теплопостачання міста Одеси»  інженерних мереж теплопостачання, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 29/31»;
	від 14 лютого 2008 року № 113 «Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси обладнання та інженерних мереж зовнішнього освітлення, що належать товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Адмірал-Будінвест»;
	від 14 лютого 2008 року № 114 «Про  передачу на баланс комунальному підприємству (КП) «Теплопостачання міста Одеси» Одеської міської ради інженерних мереж теплопостачання»;
	від 22 квітня 2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті  Одесі у новій редакції»;
	від 22 квітня 2008 року № 481 «Про передачу в управління Представництву по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради нежилих будівель, загальною площею 685 кв.м, та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 64/66»;
	від 22 квітня 2008 року № 482 «Про передачу на баланс комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» інженерних мереж зовнішнього освітлення дитячих дошкільних закладів 
м. Одеси»;
	від 20 травня 2008 року № 528 «Про затвердження актів приймання-передачі з колективної  до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси  жилого будинку, гуртожитків та інженерних мереж, що  належать закритому акціонерному підприємству (ЗАТ) «Одеська фабрика технічних тканин»;
	від 20 травня 2008 року № 530 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 29 липня 2008 року № 927 «Про внесення доповнень до списків сімей, які потребують позачергового надання жилих приміщень у зв’язку з виселенням з квартир та споруд, що загрожують обвалом, затверджених п. 1 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.06.2000 р. № 329 «Про затвердження списків сімей, що потребують позачергового відселення з квартир та споруд, що загрожують обвалом у м. Одесі»;
	від 21 серпня 2008 року № 983 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної  до комунальної власності територіальної громади                        м. Одеси  жилих будинків, гуртожитку, інженерних мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання та трансформаторної підстанції, що не увійшли до статутного фонду закритого акціонерного товариства (ЗАТ) «Лазур»;
	від 21 серпня 2008 року № 1017 «Про надання колективному підприємству «Одеська пересувна механізована колона № 8»  дозволу на будівництво 2-секційного 14-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями і 2-поверховим підземним паркінгом за адресою: м. Одеса,  вул. Разумовська, 60»;
	від 28 жовтня 2008 року № 1262 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 25 листопада 2008 року № 1299 «Про затвердження плану проведення робіт з інвентаризації, паспортизації, оцінки та створення бази даних об’єктів теплопостачання та реєстрацію об’єктів нерухомості комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси»;
	від 11 грудня 2008 року № 1492 «Про надання дозволу управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на завершення будівництва 10-поверхового 6-секційного жилого будинку буд. № 14-А, Б, В з нежитловими експлуатаційними приміщеннями творчих майстерень та офісів у технічному поверсі, розташованого за адресою: м. Одеса, мкр. ІІІ-4-1 жилого району сел. Котовського, та призначення державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію  першої черги будівництва зазначеного жилого будинку»;
	від 11 лютого 2009 року № 40 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси гуртожитку та інженерних мереж, розташованих за адресою: 
м. Одеса, просп. Шевченка, 13-а, що не увійшли до статутного фонду відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Альбатрос»;
	від 19 березня 2009 року № 194 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної  власності територіальної громади 
м. Одеси жилого будинку та інженерних мереж, розташованих за адресою: 
м. Одеса, вул. 37-а лінія, буд. 43, що знаходяться на балансі центру технічної експлуатації первинної мережі (ЦТЕМПМ – 11) філії «Дирекція первинної мережі ВАТ «Укртелеком»;
	від 19 березня 2009 року № 195 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади                       м. Одеси частини жилого будинку та інженерних мереж, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 31»;
	від 19 березня 2009 року № 346 «Про надання дозволу приватному підприємству «Спортивний клуб «Фортуна» на будівництво адміністративно-побутових приміщень тенісного клубу за адресою: м. Одеса, 
вул. Ак. Корольова, 88»;
	від 19 березня 2009 року № 350 «Про надання дозволу Одеській державній академії будівництва та архітектури на будівництво 2-секційного 13-16-поверхового жилого будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 59»;
	від 28 липня 2009 року № 885 «Про передачу на баланс комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» трансформаторної підстанції № 507, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 99 та знаходиться на балансі комунальної установи «Міський дитячий туберкульозний санаторій № 3 «Ластівка»;
	від 20 липня 2010 року № 443 «Про затвердження актів приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси теплотраси, що належить Одеському державному університету внутрішніх справ та розташована за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1»;
	від 20 липня 2010 року № 445 «Про заходи щодо безперебійного забезпечення споживачів тепловою енергією, що виробляється                               ПАТ «Одеська ТЕЦ»;
	від 24 вересня 2010 року № 490 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій»;
	від 16 лютого 2011 року № 61 «Про передачу на баланс комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» трансформаторної підстанції № 381, розташованої за адресою: м. Одеса, 
вул. Бугаївська, 58, яка знаходиться на балансі комунального підприємства «Одесрембуд»;
	від 10 березня 2011 року № 98 «Про передачу на баланс об’єднанню співвласників  багатоквартирного будинку «ПРОМЕТЕЙ-77» жилого будинку, розташованого за адресою: м. Одеса,  Дніпропетровська дорога, 77,  корп. І»;
	від 10 березня 2011 року № 99 «Про  затвердження плану  розподілу  загальної житлової площі, яка буде отримана  Одеською міською радою у                  2011 році»;
	від 24 березня 2011 року № 123 «Про надання комунальному підприємству «Агентство програм розвитку Одеси» містобудівних умов і обмежень реконструкції магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізування  м. Одеси»;
	від 16 червня 2011 року № 486 «Про передачу департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 24»;
	від 14 липня 2011 року № 507 «Про затвердження Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вул. Канатної»;
	від 14 липня 2011 року № 510 «Про затвердження Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вул. Троїцької»;
	від 29 вересня 2011 року № 531 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради приміщень для роботи з дітьми та   для розміщення житлово-експлуатаційної організації, розташованих у жилих будинках за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, 25  та вул. Марсельська, 52»;
	від 29 вересня 2011 року № 612 «Про передачу на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «БЕЗДОГАННЕ» жилого будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, 25»;
	від 27 жовтня 2011 року № 629 «Про передачу майна з балансу управління внутрішньої політики  Одеської міської ради»;
	від 27 жовтня 2011 року № 636 «Про надання Одеській єпархії Української Православної церкви містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки за адресою:  м. Одеса, вул.  Новощіпний ряд, 27 під храм Всіх Святих»;
	від 27 жовтня 2011 року № 644 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником з виконання першочергових протиаварійних заходів щодо посилення схилу, на якому розташовані очисні споруди, та проектування і будівництва захисних споруд на об’єкті очисних споруд комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 з метою безперервної експлуатації в осінньо-зимовий період»;
	від 27 жовтня 2011 року № 645 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником з проектування та капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б»;
	від 24 листопада 2011 року № 691 «Про створення комісії з питань передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою  у м. Одесі»;
	від 22 грудня 2011 року № 744 «Про передачу на баланс комунальному підприємству «Житлово-комунальний сервіс «Чорноморський» жилого будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 59 Г, корпус 2»;
	від 22 грудня 2011 року № 745 «Про передачу на баланс об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЗОЛОТІ ДУБКИ» жилого будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 30»;
	від 22 грудня 2011 року № 746 «Про передачу на баланс об’єднанню співвласників  багатоквартирного будинку «ВИСОЦЬКЕ» жилого будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, 13»;
	від 26 січня 2012 року № 22 «Про передачу на баланс                                        КП «Теплопостачання  міста Одеси» теплотраси комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча хореографічна школа м. Одеси», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 48, 50»;
	від 26 січня 2012 року № 26 «Про створення комісії з ліквідації комунального підприємства «Аварійна служба Суворовського району»;
	від 26 січня 2012 року №  38 «Про внесення змін до додатка 2 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.04.2005 р. № 176 «Про дозвіл державному підприємству «Одеський морський торговельний порт» на проектування та реконструкцію будівель й споруд комплексу митного догляду за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2»;
	від 04 квітня 2012 року № 95 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади  
м. Одеси гуртожитку та інженерних мереж, що розташовані за адресою: 
м. Одеса, Балтська дорога, 46»;
	від 04 квітня 2012 року № 96 «Про затвердження актів приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади                          м. Одеси житлових будинків та інженерних мереж, які в процесі приватизації не увійшли до статутного фонду, але залишились на балансі                                     ПАТ «Одескабель»;
	від 04 квітня 2012 року № 132 «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;

від 04 квітня 2012 року № 176 «Про надання ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса»  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки аеропорту «Одеса»;
	від 21 червня 2012 року № 209 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади                       м. Одеси частини будівлі (перший під’їзд), що перебуває на балансі                          ЗАТ «БМУ № 12 «Одесбуд» та розташована за адресою: м. Одеса,                                    вул. Церковна, 29»;
	від 21 червня 2012 року № 216 «Про результати роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий  період 2011-2012 рр.  та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства   міста   до   роботи  в   осінньо-зимовий період 2012-2013 рр.»;
	від 21 червня 2012 року № 244 «Про визначення комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси» балансоутримувачем нежитлової будівлі каналізаційної насосної станції № 6Б та незавершених будівництвом інженерних споруд: стволу № 2 та каналізаційного колектора глибокого залягання»;
	від 21 червня 2012 року № 275 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради  замовником з проектування та виконання капітального ремонту стадіону за адресою: м. Одеса, 
вул. Кримська, 62 А»;
	від 26 липня 2012 року № 277 «Про комплексну реконструкцію територій парку «Преображенський», Одеського зоологічного парку і 
вул. Новощіпний ряд у м. Одесі»;
	від 26 липня 2012 року № 307 «Про передачу жилого будинку на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Овен-65»;
від 26 липня 2012 року № 332 «Про передачу на баланс об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ОДНА СІМ’Я» жилого будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 97»;
від 26 липня 2012 року № 343 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради  замовником з проектування та капітального ремонту будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 44»;
	від 13 грудня 2012 року № 417 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади                              м. Одеси гуртожитку та інженерних мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 17, які в процесі приватизації не увійшли до статутного фонду, але залишились на балансі ПАТ «Реом»;
	від 13 грудня 2012 року № 508 «Про передачу проектно-кошторисної документації по об’єкту «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів»;
	від 13 грудня 2012 року № 510 «Про передачу на баланс об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЕТЮД» жилого будинку з вбудованими приміщеннями, розташованого за адресою: м. Одеса, 
вул. Левітана, 141»;
	від 07 червня 2013 року № 242 «Про результати проведення загальноміських заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася на території м. Одеси в результаті стихійного лиха в ніч з 31 травня на 1 червня 2013 року»;
	від 04 липня 2013 року № 247 «Про передачу з балансу комунального підприємства «Домоуправління № 18» на баланс комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Черьомушки» гуртожитків, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, 23, 25»;
	від 15 серпня 2013 року № 324 «Про впорядкування діяльності комунального підприємства «Домоуправління № 18»;
	від 29 вересня 2013 року № 383 «Про демонтаж об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 12 червня 2014 року № 106 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 12 червня 2014 року № 110 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси жилого будинку з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, що розташовані за адресою: м. Одеса,                                  вул. 8-а Пересипська, 1»; 
	від 29 січня 2015 року № 05 «Про призначення управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради замовником проведення робіт з реконструкції та благоустрою сходів загального користування зі схилу Гагарінського плато до головної алеї пляжу «Аркадія» в місті Одесі»; 
	від 24 березня 2015 року № 70 «Про заходи щодо посилення контролю  за санітарним станом прибережної території та виконанням комунальними підприємствами, обслуговуючими узбережжя міста Одеси, Правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси»;
	від 30 квітня 2015 року № 101 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»; 
	від 27 серпня 2015 року № 279 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 24 вересня 2015 року № 310 «Про передачу установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» на баланс та закріплення за нею на праві оперативного управління приміщень житлового фонду, що розташовані за адресою: м. Одеса,  вул. Павла Шклярука, 4а, квартира 5, кімнати 1, 3»;
	від 24 грудня 2015 року № 429 «Про передачу комунальному підприємству «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» елементів і конструкцій організації дорожнього руху по вул. Академіка Заболотного та вул. Академіка Сахарова  у місті Одесі»;
	від 28 січня 2016 року № 03 «Про передачу на баланс та закріплення на праві оперативного управління за комунальною установою «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» нежитлових приміщень загальною площею 52,1 кв.м, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Академіка                 Заболотного, 58»;
	від 28 січня 2016 року № 07 «Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект благоустрою парку культури  та відпочинку «Дюківський сад» у м. Одесі»;
	від 25 лютого 2016 року № 34 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
	від 31 березня 2016 року № 83 «Про передачу управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради комунальним підприємствам Одеської міської ради основних засобів»;
	від 26 травня 2016 року № 132 «Про передачу майна на баланс Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради, департаменту економічного розвитку Одеської міської ради та комунальної установи «Міська лікарня № 5»;
	від 26 травня 2016 року № 142 «Про затвердження актів приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади                      м. Одеси житлових будинків з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами  водопостачання та водовідведення, розташованими за адресами: м. Одеса, вул. Зоринська, 8, 10, 12, 16, вул. Поштова, 30, Тираспольське шосе, 23, які в процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу, але залишилися на балансі підприємства-банкрута публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Олимп-круг»;
	від 26 травня 2016 року № 143 «Про передачу комунальним підприємствам Одеської міської ради основних засобів, виключених  зі складу орендованого цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»;
	від 26 травня 2016 року № 158 «Про передачу комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» основних засобів»;
	від 26 травня 2016 року № 161 «Про передачу комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» на баланс із закріпленням на праві оперативного управління майна, що обліковується на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради»;
від 26 травня 2016 року № 164 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 29 червня 2016 року № 203 «Про передачу комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» комплектної трансформаторної підстанції з інженерними мережами електропостачання для електропостачання будівель дитячого садка № 165 за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 5/5»;
	від 29 червня 2016 року № 204 «Про передачу комунальній установі «Міська клінічна інфекційна лікарня» захисних споруд на об’єкті очисних споруд комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7»;
	від 29 вересня 2016 року № 290 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси гуртожитку з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами водопостачання та водовідведення, що розташовані за адресою: 
м. Одеса, вул. Героїв Сталінграду, 78»;
	від 29 вересня 2016 року № 291 «Про затвердження акта приймання передачі з приватної до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси гуртожитку (три будівлі) з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами водопостачання та водовідведення, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Рибальська, 67»;
	від 27 жовтня 2016 року № 307 «Про заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території м. Одеси в зимовий період                                      2016-2017  років»;
	від 27 жовтня 2016 року № 325 «Про передачу департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради на баланс (в управління) майна, що обліковується на балансі департаменту комунальної власності Одеської міської ради»;
	від 27 жовтня 2016 року № 335 «Про передачу основних засобів на  баланс комунальній установі «Міський дитячий туберкульозний санаторій 
№ 3 «Ластівка»;
від 27 жовтня 2016 року № 345 «Про передачу комунальній установі «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» будівлі басейну за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 30/1»;
	від 24 листопада 2016 року № 379 «Про затвердження актів приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси житлових будинків з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, розташованими за адресами: м. Одеса,                                    пров. Північний (Шовкуненка), 14, вул. Пастера, 21, 23,  вул. Гоголя, 1/3, 
вул. Дiдріхсона, 25, та гуртожитків з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, розташованими за адресами:  м. Одеса,                              вул. Градоначальницька, 22, корпуси 1-7, що не увійшли до статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ», але залишилися на його балансі»;
	від 24 листопада 2016 року № 380 «Про передачу управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на баланс проектно-кошторисної документації з будівництва каналізації в межах Дальницького шосе та вулиць Літакової, Просьолочної, Крайньої в м. Одесі»;
	від 24 листопада 2016 року № 384 «Про передачу зовнішніх інженерних мереж теплопостачання, розташованих за адресами: м. Одеса,                            вул. Багрицького, 5/7, вул. Кропивницького, 18/22, 24/26,  вул. Маршала Малиновського, 16»;
	від 24 листопада  2016 року № 396 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 24 листопада  2016 року № 397 «Про передачу департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на баланс із закріпленням на праві оперативного управління нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 356,6 кв.м, що розташовані за адресою:  м. Одеса, вул. Армійська, 9»;
	від 24 листопада 2016 року № 398 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської  міської ради нежитлових приміщень першого поверху № 810 загальною площею 51,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 27»;
	від 24 листопада 2016 року № 399 «Про передачу комунальному позашкільному навчальному закладу «Дитяча хореографічна школа м. Одеси» на баланс із закріпленням на праві оперативного управління квартири № 16 в будівлі № 47 по  вул. Жуковського в м. Одесі»;
	від 24 листопада 2016 року № 400 «Про передачу комунальній установі «Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова» на баланс із закріпленням на праві оперативного управління квартири № 6 в будівлі № 19 по вул. Польській у м. Одесі»;
	від 24 листопада 2016 року № 401 «Про передачу комунальному підприємству «Міське капітальне будівництво» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання нежитлових будівель та споруд загальною площею 6065,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г»;
	від 29 грудня 2016 року № 447 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами»;
	від 26 січня 2017 року № 16 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»; 
від 23 лютого 2017 року № 48 «Про передачу на баланс комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» трансформаторної підстанції № 4432 з інженерними мережами електропостачання, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3»;
	від 23 лютого 2017 року № 54 «Про закріплення за комунальною установою «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко» на праві оперативного управління нежитлової двоповерхової будівлі та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, 
просп. Добровольського, 149, корп. 5»;
	від 23 лютого 2017 року № 65 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 30 березня 2017 року № 85 «Про передачу Одеській місцевій прокуратурі № 4 квартири за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 81, кв. 25»;
	від 30 березня 2017 року № 102 «Про передачу комунальному підприємству «Муніципальна охорона» на баланс основних засобів, що обліковуються на балансі комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»;
	від 30 березня 2017 року № 125 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
від 27 квітня 2017 року № 157 «Про передачу департаменту комунальної власності Одеської міської ради в управління нежитлової двоповерхової будівлі загальною площею 139,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 46-В»;
від 27 квітня 2017 року № 158 «Про передачу комунальним установам Одеської міської ради на баланс та закріплення за ними на праві оперативного управління об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розташованих за адресою: м. Одеса,  вул. Юхима Фесенка, 11»;
	від 27 квітня 2017 року № 162 «Про видачу дозволів на розміщення  зовнішньої реклами».




Керуюча справами							      О. Оніщенко

