ПРОЕКТ доопрацьовано 12.01.2017р.


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

 
Вик. Броварська
        (Гофман 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 08 лютого 2007 року № 1 «Про результати ревізії виконання бюджету м. Одеси  та використання бюджетних коштів за 2005 рік – 9 місяців 2006 року»;

від 08 лютого 2007 року № 20 «Про реєстрацію об'єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 19 квітня 2007 року № 365 «Про  реєстрацію об’єктів комунальної  власності  м. Одеси»;
	від 14 червня 2007 року № 554 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
від 14 червня 2007 року № 633 «Про розробку проектно-кошторисної документації з будівництва каналізації мікрорайону «Далекі Млини» 
і мікрорайону «Курсакі» Малиновського району м. Одеси»;
	від 20 вересня 2007 року № 997 «Про заходи щодо поповнення документів Національного архівного фонду та трудового архіву, створенню умов для їх зберігання та використання у рамках виконання регіональної програми «Архів-захист історичної пам'яті Одещини, 2006-2010 роки»;
	від 29 липня 2008 року № 931 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 25 листопада 2008 року № 1277 «Про демонтаж некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 23 квітня 2009 року № 419 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 18 серпня 2009 року № 897«Про демонтаж некапітальних  пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
від 18 серпня 2009 року № 910 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою»;
	від 22 вересня 2009 року № 960 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 24 листопада 2009 року № 1107 «Про створення комісії з ліквідації «Центру милосердя Приморського району м. Одеси»;
від 24 листопада 2009 року № 1108 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 11 січня 2010 року № 5 «Про оплату послуг з постачання теплової енергії, які надає КП «Теплопостачання міста Одеси» державному закладу «Одеська державна Ордена дружби народів наукова бібліотека 
імені М. Горького», Свято-Ільїнському чоловічому монастирю Одеської єпархії Української православної церкви м. Одеси та Одеському будинку вчених»;   
від 11 січня 2010 року № 15 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради»;
	від 22 лютого 2010 року № 25 «Про передачу на баланс комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» побудованого індивідуального теплового пункту та теплотраси, розташованих за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 199»;
	від 25 лютого 2010 року № 28 «Про створення конкурсної комісії з вибору інвестора для проведення робіт з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі та про затвердження Положення про порядок та умови проведення робіт з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі»;
	від 10 червня 2010 року № 258 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 29 липня 2010 року № 403 «Про затвердження типів та схеми розміщення елементів міського дизайну по Люстдорфській дорозі  (у межах від 1-ї до 7-ї станції Люстдорфської дороги)»;
від 29 липня 2010 року № 404 «Про скасування дозволу на розміщення об’єкта торгівлі та сфери послуг, який виданий ФО-П Чевганюку І.О. на Інтернет-клуб за адресою: м. Одеса, пл. Соборна, 1»;
	від 29 липня 2010 року № 405 «Про демонтаж некапітальних  пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 29 липня 2010 року № 410 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 29 липня 2010 року № 414 «Про заходи щодо впорядкування, реконструкції, модернізації та капітального ремонту  телекомунікаційних мереж на об’єктах комунальної власності  територіальної громади м. Одеси»;
	від 24 вересня 2010 року № 474 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 24 вересня 2010 року № 488 «Про демонтаж некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 10 грудня 2010 року № р1 «Про заходи з ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території м. Одеси в зимовий період 2010-2011 років»;
від 15 грудня 2010 року № р24 «Про перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2011 рік»;
	від 18 січня 2011 року № 6 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 16 лютого 2011 року № 44 «Про демонтаж некапітальних  пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 10 березня 2011 року № 89 «Про затвердження Плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній  період 2011 року»;
	від 10 березня 2011 року № 91 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»; 
	від 10 березня 2011 року № 94 «Про закупівлю товарів і послуг на засадах координації»;
	від 24 березня 2011 року № 110 «Про затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вулиці Грецької»;
	від 24 березня 2011 року № 111 «Про затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах Соборної площі»;
	від 24 березня 2011 року № 114 «Про затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вулиці Катериненської»;
	від 24 березня 2011 року № 117 «Про затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вулиці Садової»;
	від 24 березня 2011 року № 119 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 24 березня 2011 року № 136 «Про створення комісії з ліквідації комунального підприємства «Культурний центр «Слободка»;
від 14 квітня 2011 року № 145 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 14 квітня 2011 року № 159 «Про демонтаж некапітальних  пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 28 квітня 2011 року № 189 «Про виконання  бюджету міста Одеси у 
І кварталі 2011 року»;
	від 28 квітня 2011 року № 193 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради об’єктів нежитлового фонду, що знаходяться в повному господарському віданні комунального підприємства «Харчування»;
	від 31 травня 2011 року № 224 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради об’єктів нежитлового фонду, що знаходяться в повному господарському віданні комунального підприємства «Одесрембуд»;
	від 31 травня 2011 року № 227 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
від 31 травня 2011 року № 235 «Про передачу на баланс                                            КП «ЖКС «Пересипський» частини багатоквартирних будинків комунальної власності, які обслуговує КП «ЖКС «Північний»;
	від 31 травня 2011 року № 238 «Про передачу ділянок берегозахисних споруд для розміщення баз-стоянок маломірного флоту комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради»;
	від 16 червня 2011 року № 371 «Про затвердження Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення від площі Незалежності вздовж вулиці Щорса до 
вулиці Центральний аеропорт»;
	від 16 червня 2011 року № 372 «Про затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вулиці Балківської»;
	від 16 червня 2011 року № 373 «Про затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вулиці Водопровідної  (від Італійського бульвару до вулиці Басейної) та ділянки Люстдорфської дороги (від вулиці Басейної до                  1-ї станції Люстдорфської дороги)»;
	від 16 червня 2011 року № 374 «Про затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вулиці Середньофонтанської (від Італійського бульвару до вулиці Артилерійської) та вулиці Краснова (від вулиці Артилерійської до                                 1-ї станції Люстдорфської дороги)»;
	від 16 червня 2011 року № 375 «Про затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вулиць Богдана Хмельницького, Степової, Мельницької, Іванівського переїзду, Овідіопольської дороги та вулиці Центральний аеропорт»;
	від 16 червня 2011 року № 380 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 14 липня 2011 року № 494 «Про заходи з організації оплачувальних громадських робіт для безробітних у сфері будівництва і реконструкції об’єктів соціально-культурної інфраструктури м. Одеси»;
	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 № 508 «Про затвердження Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах вул. Малої Арнаутської»;
	від 11 серпня 2011 року № 535 «Про результати ревізії та державного фінансового аудиту виконання бюджету м. Одеси за 2009-2010 роки»;
	від 11 серпня 2011 року № 536 «Про виконання бюджету міста Одеси за 
І півріччя 2011 року»;
від 11 серпня 2011 року № 556 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 11 серпня 2011 року № 588 «Про передачу очисних споруд комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» на баланс управління охорони здоров`я Одеської міської ради»;
від 27 жовтня 2011 року № 619 «Про затвердження акта приймання-передачі  з державної до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси жилого будинку та інженерних мереж, що не увійшли до статутного фонду відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Науково-дослідний інститут спеціальних способів лиття» та розташовані за адресою: м. Одеса, 
вул. Утьосова, 13»;
	від 27 жовтня 2011 року № 633 «Про створення комісії з ліквідації комунальної установи «Центр реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями»;
	від 24 листопада 2011 року № 651 «Про заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території м. Одеси в зимовий період  2011-2012  рр.»;
	від 24 листопада 2011 року № 652 «Про затвердження Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами та елементів благоустрою соціального призначення у межах проспекту Шевченка»;
від 24 листопада 2011 року № 658 «Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради»;
	від 24 листопада 2011 року № 671 «Про створення комісії з припинення комунальної установи «Міський протитуберкульозний диспансер №  3»;
	від 24 листопада 2011 року № 672 «Про створення комісії з припинення комунальної установи  «Протитуберкульозний диспансер №  4»;
	від 22 грудня 2011 року № 701 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 22 грудня 2011 року № 712 «Про демонтаж некапітальних  пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 22 грудня 2011 року № 742 «Про передачу на баланс об’єднанню співвласників  багатоквартирного будинку «ТОПОЛЬОК-1» жилого будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 103»;
	від 26 січня 2012 року № 21 «Про передачу жилого будинку на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ікар»;
	від 26 січня 2012 року № 24 «Про ліквідацію комунального підприємства «Аварійна служба Малиновського району»;
	від 26 січня 2012 року № 28 «Про передачу майна управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради у зв’язку з ліквідацією»;
16 лютого 2012 року № 55 «Про створення комісії з припинення комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка №  10»;
16 лютого 2012 року № 56 «Про створення комісії з припинення комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка №  2»;
16 лютого 2012 року № 57 «Про створення комісії з припинення комунальної установи «Міська дитяча стоматологічна поліклініка №  4»;
16 лютого 2012 року № 58 «Про створення комісії з припинення комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка №  9»;
16 лютого 2012 року № 59 «Про створення комісії з припинення комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка №  8»;
від 16 лютого 2012 року № 60 «Про створення комісії з припинення комунальної установи «Дитяча міська стоматологічна поліклініка № 5»;
	від 16 лютого 2012 року № 62 «Про створення комісії з припинення комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка №  6»;
від 16 лютого 2012 року № 63 «Про передачу майна з балансу комунальної установи «Міська поліклініка № 7» на баланс комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання»;
	від 16 лютого 2012 року № 75 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради  замовником з проектування і будівництва інженерних мереж для об’єктів реконструкції магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізування                                 м. Одеси»;
	від 05 березня 2012 року № 85 «Про створення комісії з організації проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків 
і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право»;
	від 05 березня 2012 року № 86 «Про затвердження Плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній  період 2012 року»;
	від 04 квітня 2012 року № 122 «Про передачу на баланс комунальному підприємству «Парки Одеси» основних фондів комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка»;
	від 04 квітня 2012 року № 123 «Про передачу на баланс комунальному підприємству «Парки Одеси» основних фондів комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім.  Ленінського комсомолу»;
	від 04 квітня 2012 року № 124 «Про проведення робіт з капітального ремонту Щелаківської канави у м. Одесі»;
від 04 квітня 2012 року № 125 «Про призначення управління дорожнього господарства Одеської міської ради замовником з розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у м. Одесі»;
	від 04 квітня 2012 року № 158 «Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради  замовником з проектування та проведення капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою:                          м. Одеса, вул. Колонтаївська, 7»;
	від 21 червня 2012 року № 184 «Про виконання бюджету міста Одеси у 
І кварталі 2012 року»;
	від 21 червня 2012 року № 219 «Про передачу на баланс                                 КП «ЖКС «Фонтанський» житлового будинку, розташованого за адресою:                м. Одеса, вул. Педагогічна, 24»;
	від 21 червня 2012 року № 224 «Про демонтаж некапітальних  пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 21 червня 2012 року № 236 «Про створення комісії з питань захисту прав дітей у м. Одесі»;
від 21 червня 2012 року № 238 «Про створення комісії з ліквідації комунальної установи «Притулок №  2 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради»;
	від 21 червня 2012 року № 282 «Про визначення місць для обладнання стендами та дошками оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборчої агітації по виборах народних депутатів України»;
	від 26 липня 2012 року № 305 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради приміщень нежитлового фонду, що розташовані за адресою: м. Одеса,   вул. Хімічна, 3»;
	від 26 липня 2012 року № 319 «Про затвердження типів та Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами в межах просп. Маршала  Жукова»;
	від 26 липня 2012 року № 320 «Про затвердження Схеми     комплексного розміщення зовнішньої  реклами  та  елементів благоустрою соціального призначення у межах Італійського бульвару та Привокзальної площі»;
	від 26 липня 2012 року № 322 «Про затвердження типів та 
Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами у межах Південної дороги»;
	від 26 липня 2012 року № 323 «Про затвердження типів та 
Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами у межах Миколаївської дороги»;
від 26 липня 2012 року № 325 «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами»;
	від 29 серпня 2012 року № 372 «Про затвердження типів та 
Cхеми комплексного розміщення зовнішньої реклами по Овідіопольській дорозі (від вулиці Центральний аеропорт до межі міста Одеси)»;
від 29 серпня 2012 року № 373 «Про затвердження типів та 
Cхеми комплексного розміщення зовнішньої реклами у межах 
вулиці Чорноморського козацтва»;
	від 13 грудня 2012 року № 414 «Про заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території м. Одеси в зимовий період  2012-2013  рр.»;
від 13 грудня 2012 року № 416 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлових приміщень, що розташовані за адресами: м. Одеса, Балтська дорога, 2 та                      вул. Буніна, 7»;
	від 13 грудня 2012 року № 418 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси гуртожитку та зовнішніх інженерних мереж, що не увійшли до статутного фонду публічного  акціонерного товариства (ПАТ) «Альбатрос» та розташовані  за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 13-А»;
	від 13 грудня 2012 року № 505 «Про демонтаж некапітальних  пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 13 грудня 2012 року № 505 «Про демонтаж некапітальних  пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 08 січня 2013 року № 1 «Про визначення та обладнання місць для розміщення друкованих та інших  агітаційних матеріалів по проміжних виборах депутата Одеської міської ради VI скликання в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №  13»;
від 25 січня 2013 року № 6 «Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси сімейного гуртожитку, інженерних мереж та зовнішніх інженерних мереж, що знаходяться на балансі Одеського Ордена «Знак Пошани» заводу продовольчого машинобудування «Продмаш»;
	від 25 січня 2013 року № 14 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради приміщень нежитлового фонду, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Капітана Кузнецова, 108»;
	від 25 січня 2013 року № 18 «Про затвердження типів та 
Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами у межах 
вулиці Колонтаївської»;
	від 28 березня 2013 року № 108 «Про затвердження Плану заходів стосовно роботи житлово-комунального  господарства у весняно-літній  період 2013 року»;
	від 28 березня 2013 року № 111 «Про встановлення розміру пайової участі для власників (орендарів) будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, а також власників (орендарів) пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі для утримання об’єктів благоустрою, що утримуються комунальним підприємством «Міськзелентрест»;
	від 28 березня 2013 року № 113 «Про демонтаж некапітальних  пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 28 березня 2013 року № 126 «Про затвердження штатної чисельності адміністративно-технічного персоналу закладів та установ освіти м. Одеси на 2013 рік»;
	від 25 квітня 2013 року № 149 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків під час літніх канікул у 2013 році»;
	від 25 квітня 2013 року № 154 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси житлового будинку з інженерними мережами тепло-, водо-, енергопостачання та зовнішніми інженерними мережами, які в процесі приватизації не увійшли до статутного фонду товариства з додатковою відповідальністю «Чорноморгідробуд» та розташовані за адресою:    м. Одеса, Фонтанська дорога, 67-А»;
	від 25 квітня 2013 року № 187 «Про демонтаж некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
	від 30 травня 2013 року № 206 «Про передачу в повне господарське відання комунальному підприємству «Одесреклама» Одеської міської ради приміщень нежитлового фонду, що розташовані за адресою: м. Одеса, 
вул. Преображенська, 66»;
від 30 травня 2013 року № 207 «Про передачу в управління Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Сортувальна 1-а, 38-А»;
	від 30 травня 2013 року № 208 «Про затвердження актів приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади  м. Одеси гуртожитків з інженерними мережами, зовнішніми інженерними мережами та обладнанням, що належать ПАТ «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур»;
від 01 червня 2013 року № 241 «Про заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася на території  м. Одеси внаслідок стихійного лиха»;
	від 04 липня 2013 року № 245 «Про результати роботи житлово-комунального господарства міста  в осінньо-зимовий  період 2012-2013 рр.  та  затвердження   заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства   міста   до   роботи   в   осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.»;
	від 04 липня 2013 року № 254 «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. Моторна, 4-А, які в процесі приватизації не увійшли до статутного фонду, але залишились на балансі ПАТ «Стройавтосервис»;
від 04 липня 2013 року № 271 «Про заходи щодо контролю належної експлуатації об’єктів торгівлі та сфери послуг»;
	від 04 липня 2013 року № 274 «Про призначення комунального підприємства «Міське капітальне будівництво» замовником з проектування та проведення капітально-відновлювальних робіт і реконструкції будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 22»;
від 15 серпня 2013 року № 296 «Про виконання бюджету міста Одеси за 
І півріччя 2013 року»;
	від 02 вересня 2013 року № 355 «О закладке Аллеи Звезд города Одессы, приуроченной к празднованию 220-летнего юбилея города в 2014 году»;
	від 26 вересня 2013 року № 357 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
від 26 вересня 2013 року № 372 «Про створення прийомної сім’ї на базі родини Орінєнко О.Ю.»;
	від 26 вересня 2013 року № 384 «Про передачу нежитлових приміщень на баланс комунальної установи «Пологовий будинок №  2»;
	від 08 листопада 2013 року № 404 «Про   присвоєння  центральній  алеї  ЦПКтаВ  ім. Т.Г. Шевченка найменування «Олександрівська алея»;
	від 08 листопада 2013 року № 406 «Про затвердження кошторисів на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків 
і квартир осіб, що мають право на таку пільгу».




Керуюча справами							      О. Оніщенко


