
Розпорядження
Одеського міського голови 
№ 666 від 12.07.2017р.



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 12.07.2017р.
№ 666

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

- від 13 лютого 2012 року № 97-01р «Про встановлення щомісячної муніципальної надбавки до пенсії учасникам Параду Перемоги 1945 року»; 
- від 22 лютого 2012 року № 126-01р «Про стан усунення порушень у бюджетних установах і комунальних підприємствах м. Одеси, виявлених в період проведення комплексної ревізії бюджету м. Одеси за 2009-2010 рр.»;
- від 29 лютого 2012 року № 145-01р «Про надання муніципальної стипендії обдарованим дітям у сфері культури та мистецтв у 2012 році»;
- від 03 березня 2012 року № 175-01р «Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян у м. Одесі посадовими особами місцевого самоврядування»;
- від 12 березня 2012 року № 188-01р «Про надання щорічної муніципальної надбавки до пенсій членам творчих спілок м. Одеси у                                2012 році»;
- від 28 березня 2012 року № 265-01р «Про надання одноразової матеріальної допомоги 11-ти ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси»;
- від 11 квітня 2012 року № 312-01р «Про створення комісії з питань перевірки законності укладення договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна для розміщення пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі»;
- від 23 травня 2012 року № 507-01р «Про створення комісії для перевірки законності розміщення капітальних будівель та споруд на берегозахисних спорудах у вигляді штучних пляжів міста»;
- від 22 червня 2012 року № 630-01р «Про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення вихованців комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку»;
- від 22 червня 2012 року № 631-01р «Про надання матеріальної допомоги інвалідам на закупівлю комп'ютерної та офісної техніки»;
- від 06 липня 2012 року № 659-01р «Про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги мешканцям міста Одеси»;
- від 26 липня 2012 року № 730-01р «Про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги                          гр. Соколовій К.С.»;
- від 02 серпня 2012 року № 753-01р «Про результати роботи робочої групи з питань реалізації в м. Одесі національних проектів»;
- від 27 серпня 2012 року № 831-01р «Про створення робочої групи з питань розробки стратегії та програми енергоефективності м. Одеси на 2012-2015 роки»;
- від 20 вересня 2012 року № 901-01р «Про відзначення в м. Одесі Міжнародного дня глухих»;
- від 26 грудня 2012 року № 1280-01р «Про створення комісії з перевірки використання території берегозахисних споруд поряд з дельфінарієм «НЕМО» на території від першої до четвертої буни»;
- від 24 січня 2013 року № 34-01р «Про створення координаційної ради з питань складання плану формування освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів м. Одеси»;
- від 28 січня 2013 року № 43-01р «Про заходи щодо легалізації заробітної плати в м. Одесі та приведення її до середньомісячного рівня по Україні»;
- від 22 лютого 2013 року № 155-01р «Про проведення моніторингу окремих показників соціально-економічного розвитку міста Одеси»;
- від 13 березня 2013 року № 219-01р «Про створення комісії з питань організації діяльності лікувально-профілактичних установ комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що надають медичну допомогу дитячому населенню»;
- від 13 березня 2013 року № 222-01р «Про створення комісії з вивчення ситуації, що склалася навколо експлуатації будівлі – пам'ятки архітектури місцевого значення, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 12, яка використовується під нічний клуб «Міністеріум»;
- від 20 березня 2013 року № 233-01р «Про підготовку Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї до відзначення 72-ї річниці героїчної оборони м. Одеси»;
- від 20 березня 2013 року № 237-01р «Про створення комісії з припинення комунального підприємства «Міська госпрозрахункова консультативна поліклініка»;
- від 25 березня 2013 року № 257-01р «Про затвердження Плану заходів з активізації пропаганди, роз'яснення та використання міської символіки на 2013 рік»;
- від 11 квітня 2013 року № 314-01р «Про розробку проекту Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року»;
- від 19 квітня 2013 року № 358-01р «Про заходи щодо врегулювання бюджетної заборгованості в 2013 році»;
- від 22 квітня 2013 року № 366-01р «Про затвердження плану, заходів щодо забезпечення наповнення бюджету міста Одеси та економного, раціонального використання бюджетних коштів бюджету міста Одеси й суворого дотримання фінансово-бюджетної дисципліни»;
- від 17 травня 2013 року № 486-01р «Про святкування в м. Одесі Днів Європи»;
- від 17 травня 2013 року № 490-01р «Про проведення чемпіонату України з багатоборства тілоохоронців»;
- від 27 травня 2013 року № 516-01р «Про надання одноразової матеріальної допомоги на проведення оперативного лікування на очах                  2-м громадянам м. Одеси»;
- від 28 травня 2013 року № 522-01р «Про проведення Міжнародного фестивалю мистецтв «Діти – дітям»;
- від 11 червня 2013 року № 603-01р «Про створення робочої групи щодо впорядкування в перехідний період діяльності виконавчих органів Одеської міської ради з питань забезпечення реалізації положень Закону України              «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» в частині здійснення реєстрації фізичних осіб, які проживають або перебувають на території м. Одеси»; 
- від 14 червня 2013 року № 621-01р «Про проведення службового розслідування»;
- від 18 червня 2013 року № 648-01р «Про відзначення у м. Одесі                   17-ї річниці Конституції України»;
- 18 червня 2013 року № 649-01р «Про проведення у м. Одесі заходів до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні»;
- від 20 червня 2013 року № 663-01р «Про затвердження Плану дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до   2022 року у 2013 році»;
- від 21 червня 2013 року № 669-01р «Про створення робочої групи з визначення балансоутримувача КНС «Чорноморка-2» та поверхневої системи збору зливових, підводних і дренажних стоків»;
- від 04 липня 2013 року № 711-01р «Про передачу в оренду управлінню культури та туризму Одеської міської ради частини приміщення фунікулеру, розташованого на Приморському бульварі»; 
- від 25 липня 2013 року № 786-01р «Про проведення Вишиванкового фестивалю до 22-ї річниці Незалежності України»;
- від 27 липня 2013 року № 907-01р «Про створення комісії з припинення комунальної установи «Міська дитяча лікарня № 1 імені академіка Б.Я. Резніка»;
- від 30 серпня 2013 року № 927-01р «Про створення робочої групи з вивчення питання з вдосконалення роботи по утриманню зеленої зони міста Одеси в належному стані»;
- від 05 вересня 2013 року № 945-01р «Про проведення легкоатлетичного спортивно-масового забігу на Потьомкінських сходах та урочистостей з нагоди Дня фізичної культури та спорту»;
- від 17 вересня 2013 року № 980-01р «Про відзначення у м. Одесі Дня партизанської слави»;
- від 20 вересня 2013 року № 1008-01р «Про стан усунення порушень у бюджетних установах і комунальних підприємствах м. Одеси, виявлених в період проведення ревізій у 2009-2012 роках»;
- від 23 вересня 2013 року № 1010-01р «Про коригування бюджету міста Одеси на 2013 рік»;
- від 09 жовтня 2013 року № 1091-01р «Про створення робочої групи з питань підвищення соціальної ефективності діяльності соціальних служб міста»;
- від 18 жовтня 2013 року № 1117-01р «Про створення робочої групи з питань розроблення та реалізації концепції добудови незавершеного об'єкта будівництва, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8»;
- від 22 жовтня 2013 року № 1129-01р «Про створення робочої групи з проведення оцінки ефективності здійснення виконавчими органами Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України»;
- від 22 жовтня 2013 року № 1144-01р «Про надання матеріальної допомоги інвалідам з порушенням слуху з нагоди відзначення Міжнародного дня глухих»;
- від 13 жовтня 2013 року № 1149-01р «Про створення комісії з перевірки діяльності КПНЗ «Дитяча хореографічна школа м. Одеси»;
- від 23 жовтня 2013 року № 1152-01р «Про проведення міської олімпіади з російської мови і літератури серед учнівської та студентської молоді в м. Одесі у 2013 році»;
- від 20 листопада 2013 року № 1226-01р «Про виплату адресної грошової допомоги дітям-інвалідам»;
- від 28 листопада 2013 року № 1248-01р «Про проведення першого етапу IV муніципального фестивалю-конкурсу дитячого мистецтва «Я люблю тебе, Україно!», присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка»;
- від 13 грудня 2013 року № 1309-01р «Про виділення коштів»;
- від 17 грудня 2013 року № 1312-01р «Про створення комісії з розгляду питання збереження пам'ятників архітектури, розташованих в межах вулиць: Садової, Преображенської, Пастера, Дворянської у м. Одесі»;
- від 17 грудня 2013 року № 1313-01р «Про організацію шефської роботи з військовими частинами, підрозділами, закладами Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, що дислокуються в місті Одесі, у 2014 році»;
- від 17 грудня 2013 року № 1324-01р «Про надання матеріальної допомоги інвалідам для закупівлі комп'ютерної техніки»;
- від 17 грудня 2013 року № 1325-01р «Про надання матеріальної допомоги в межах відзначення Міжнародного дня інвалідів»;
- від 17 грудня 2013 року № 1327-01р «Про організацію функціонування пунктів обігріву в м. Одесі»;
- від 17 грудня 2013 року № 1328-01р «Об установке мемориальной доски Георгиевскому кавалеру, генерал-майору Н.Н. Азарьеву»;
- від 18 грудня 2013 року № 1332-01р «Про виділення коштів»;
- від 25 грудня 2013 року № 1344-01р «Про проведення у м. Одесі благодійного свята «Народний Різдвяний ярмарок»;
- від 26 грудня 2013 року № 1348-01р «Про реконструкцію об'єктів та інженерних мереж комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»;
- від 24 липня 2014 року № 643 «Про надання дозволу на проведення урочистого відкриття та закриття етапу Національної гоночної серії «Кубок Лиманів» ралі «Куяльник»;
	від 11 грудня 2014 року № 1159 «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ (ПАТ) "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" приміщень нежитлового фонду м. Одеси»;
	від 08 грудня 2014 року № 1241 «Про організацію функціонування пунктів обігріву в м. Одесі»;
	від 08 грудня 2014 року № 1244 «Про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги мешканцям міста Одеси»;
	від 11 грудня 2014 року № 1246 «Про надання одноразової матеріальної допомоги 17-ти ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси»;
	від 11 грудня 2014 року № 1247 «Про надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування 5-ти громадянам м. Одеси»;
	від 11 грудня 2014 року № 1248 «Про надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування гр. Тюріній К.В.»;
	від 11 грудня 2014 року № 1249 «Про надання одноразової матеріальної допомоги на придбання слухових апаратів 3-м ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси»;
	від 11 грудня 2014 року № 1250 «Про надання одноразової матеріальної допомоги на придбання слухових апаратів 3-м громадянам                  м. Одеси»;
	від 18 грудня 2014 року № 1269 «Про надання одноразової матеріальної допомоги на придбання слухових апаратів 2-м ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси»;
	від 18 грудня 2014 року № 1271 «Про надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування 2-м громадянам м. Одеси»;
	від 18 грудня 2014 року № 1272 «Про надання одноразової матеріальної допомоги на придбання слухового апарата гр. Кузьменко З.Л.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1273 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Фролову В.А.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1274 «Про надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування гр. Гриневичу О.М.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1276 «Про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги                          гр. Стамат О.О.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1277 «Про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги мешканцям міста Одеси»;
	від 18 грудня 2014 року № 1278 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Алексєєвій Т.А.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1280 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Мильникову Д.В.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1281 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Івановій М.О.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1282 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Пелін О.Б.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1283 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Павлезі Ю.Ю.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1284 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Дарді Х.В.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1285 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Жуковій О.М.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1286 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Ананьєву В.Ф.»;
	від 18 грудня 2014 року № 1287 «Про надання матеріальної допомоги в межах відзначення Міжнародного дня інвалідів»;
	від 22 грудня 2014 року № 1295 «Про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги мешканцям міста Одеси»;
	від 22 грудня 2014 року № 1300 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Штирбуловій Л.М.»;
	від 22 грудня 2014 року № 1302 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Шестак О.А.»;
	від 22 грудня 2014 року № 1303 «Про надання одноразової матеріальної допомога гр. Воропаєву Г.Ю.»;
	від 22 грудня 2014 року № 1305 «Про надання одноразової матеріальної допомоги гр. Нікову Ю.П.»;
	від 23 грудня 2014 року № 1322 «Про надання одноразової матеріальної допомоги 4-м громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, за рахунок коштів цільового фонду Одеської міської ради»;
	від 03 червня 2015 року № 502 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Туганову О.О. нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 73,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, Фонтанська дор., 9-Б»;
	від 14 серпня 2015 року № 769 «Про передачу в оренду ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОННОМУ ВІДДІЛУ ОДЕСЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ГУМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ нежитлових приміщень м. Одеси»;
	від 15 січня 2016 року № 13 «Про вжиття першочергових заходів щодо попередження поширення захворювання населення м. Одеси на ГРВІ та грип»;
	від 11 квітня 2016 року № 309 «Про створення комісії з перевірки використання Міжнародним гуманітарним університетом земельної ділянки та пляжної території, що розташовані на 8-й станції Великого Фонтану у                  м. Одесі»;
	від 20 липня 2016 року № 726 «Про передачу в оренду ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ (ПАТ) «УКРТЕЛЕКОМ» частини нежитлових приміщень першого поверху загальною площею                   69,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шишкіна, 52/2 а»;
	від 11 серпня 2016 року № 797 «Про заходи щодо забезпечення проведення у місті Одесі чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2016 року»;
	від 09 вересня 2016 року № 893 «Про створення робочої групи з організації проїзду до житлового комплексу «Морська симфонія»;
	від 23 вересня 2016 року № 953 «Про виділення коштів з цільового фонду Одеської міської ради»;
	від 17 жовтня 2016 року № 1018 «Про початок опалювального сезону 2016-2017 років»;
	від 18 жовтня 2016 року № 1040 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Федоренка К.В.»;
	від 18 жовтня 2016 року № 1041 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Прохорової О.В.»;
	від 18 жовтня 2016 року № 1043 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту дитячого будинку сімейного типу, створеного на базі прийомної сім'ї родини Вітовських»;
	від 24 жовтня 2016 року № 1064 «Про виділення коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси на розробку проекту будівництва системи водовідведення узбережжя від Аркадії до 16-ї ст. Великого Фонтану (1-а черга)»;
	від 24 жовтня 2016 року № 1070 «Про виділення коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси на проведення техніко-економічного обґрунтування розробки заходів, спрямованих на зниження викидів забруднюючих речовин, пов'язаних з організацією руху вулично-дорожньої мережі»;
	від 14 листопада 2016 року № 1141 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Кропотець Ю.І. нежитлового приміщення першого поверху № 101 загальною площею 31,6 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 79»;
	від 15 листопада 2016 року № 1143 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Пшеничникову А.В. частини нежилих приміщень першого поверху загальною площею 64,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 30»;
	від 28 листопада 2016 року № 1187 «Про організацію функціонування пунктів обігріву в м. Одесі в зимовий період 2016-                       2017 років»;
	від 09 грудня 2016 року № 1261 «Про святкування Нового                    2017 року та Різдва Христового»;	
	від 12 грудня 2016 року № 1265 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2016 рік»;
	від 14 грудня 2016 року № 1268 «Про забезпечення виплати компенсації гр. Круглову О.Г. та інших платежів»;
	від 26 грудня 2016 року № 1335 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2016 рік»;
	від 26 грудня 2016 року № 1336 «Про виділення коштів»;
	від 29 грудня 2016 року № 1357 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Кобелецькому Є.О. нежилих підвальних приміщень загальною площею 73,5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Юрія Олеші, 11»;
	від 29 грудня 2016 року № 1368 «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ (ПРАТ) «МТС УКРАЇНА» індивідуально визначеного майна у вигляді частини даху загальною площею 10,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса,                       вул. Краснослобідська, 40-а»;
	від 29 грудня 2016 року № 1372 «Про затвердження примірного колективного договору виконавчого органу Одеської міської ради та примірного положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого органу Одеської міської ради»;
	від 30 грудня 2016 року № 1373 «Про забезпечення виплати виконавчого збору»;
	від 03 січня 2017 року № 01 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2017 рік»;
	від 04 січня 2017 року № 02 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 04 січня 2017 року № 03 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Єфіменко М.Ф.»;
	від 06 січня 2017 року № 06 «Про тимчасову заборону в'їзду вантажного, великовагового та великогабаритного транспорту до міста Одеси на час несприятливих погодних умов (заметіль, снігові замети, ожеледиця, налипання мокрого снігу, сильний штормовий вітер)»;
	від 13 січня 2017 року № 17 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2017 рік»;
	від 19 січня 2017 року № 18 «Про передачу в оренду КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ (КУ) «СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У                     М. ОДЕСІ» частини нежитлового приміщення четвертого поверху загальною площею 8,8 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса,                                              просп. Добровольського, 106»;
	від 23 січня 2017 року № 28 «Про передачу в оренду КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (КП) «ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ БЮРО АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ нежитлових приміщень першого та другого поверхів загальною площею 357,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 26 б»;
	від 23 січня 2017 року № 29 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Кусову П.Б. нежитлових приміщень підвалу № 606 загальною площею 43,5 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 88-А»;
	від 23 січня 2017 року № 30 «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (ПП) «СІОУШЕН» нежитлової будівлі загальною площею 12,4 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса,                         вул. Софіївська, 20-А»;
	від 30 січня 2017 року № 42 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
	від 30 січня 2017 року № 43 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 30 січня 2017 року № 44 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 30 січня 2017 року № 45 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 30 січня 2017 року № 48 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ДІСА ГРУП» частини нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 1,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса,                                            просп. Добровольського, 106»;
	від 07 лютого 2017 року № 67 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
	від 07 лютого 2017 року № 69 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Роїк Г.В. нежитлових приміщень підвалу загальною площею 185,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                                           пров. Покровський, 5»;
	від 07 лютого 2017 року № 70 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Кухтик Є.Д. нежитлових приміщень напівпідвалу загальною площею 68,5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                           пл. Думська, 1»;
	від 07 лютого 2017 року № 72 «Про передачу в оренду БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ (БФ) «ЗДОРОВІ ЖІНКИ» нежилого приміщення підвалу № 801 загальною площею 192,0 кв.м, що розташоване за адресою:                    м. Одеса, вул. Гоголя, 14»;
	від 07 лютого 2017 року № 73 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Кіріллову А.В. нежитлової будівлі та споруд загальною площею 174,9 кв. м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                 просп. Свободи, 95»;
	від 07 лютого 2017 року № 74 «Про передачу в оренду ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ООГО) «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА СПІЛКА» частини нежитлового двоповерхового будинку загальною площею 32,2 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Комінтерну, 37»;
	від 07 лютого 2017 року № 75 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ДРУЖНЯ ДОПОМОГА» нежитлової будівлі громадської вбиральні загальною площею 120,7 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, Італійський бульвар, 15/1»;
	від 07 лютого 2017 року № 76 «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (1111) «ЩУКА» нежилих приміщень першого поверху загальною площею 87,6 кв.м, що розташовані за адресою:            м. Одеса, вул. Пушкінська, 83»;
	від 07 лютого 2017 року № 77 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ВЕТЕРАНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ «ЗІРКА» нежитлової одноповерхової будівлі загальною площею 41,1 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, пляж Дельфін, 1»;
	від 08 лютого 2017 року № 78 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 10 лютого 2017 року № 98 «Про надання матеріальної допомоги на закупівлю комп'ютерної та офісної техніки»;
	від 16 лютого 2017 року № 106 «Про проведення «Тижнів добрих справ»;
	від 17 лютого 2017 року № 107 «Про виділення коштів із цільового фонду Одеської міської ради»;
	від 20 лютого 2017 року № 110 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»
	від 20 лютого 2017 року № 111 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Левицькому І.В.»;

від 20 лютого 2017 року № 112 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
від 20 лютого 2017 року № 113 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
від 20 лютого 2017 року № 114 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
від 20 лютого 2017 року № 115 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
від 20 лютого 2017 року № 116 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 21 лютого 2017 року № 119 «Про проведення                                             V муніципального відкритого дитячого конкурсу клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха»;
	від 23 лютого 2017 року № 127 «Про організацію та проведення міського конкурсу творчості серед вихованців позашкільних навчальних закладів м. Одеси «А я просто українка, україночка» у 2017 році»;
	від 24 лютого 2017 року № 131 «Про надання одноразової грошової премії переможцям XV літніх Параолімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 року»;
	від 28 лютого 2017 року № 138 «Про надання допомоги в особливих випадках»;
	від 28 лютого 2017 року № 139 «Про надання допомоги в особливих випадках»;
	від 28 лютого 2017 року № 140 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Гулик І.В.»;

від 28 лютого 2017 року № 141 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Соловйову В.В.»;
	від 28 лютого 2017 року № 142 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Войтюк Т.В.»;
	від 28 лютого 2017 року № 143 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Кустуровій А.Є.»;
	від 28 лютого 2017 року № 144 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Полтавець Н.М.»;
	від 28 лютого 2017 року № 145 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
від 28 лютого 2017 року № 146 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Яцинюку М.П.»;
від 28 лютого 2017 року № 147 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Баурді С.М.»;
від 28 лютого 2017 року № 148 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Лазаренку А.В.»;
	від 28 лютого 2017 року № 149 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Русс Н.І.»
	від 28 лютого 2017 року № 151 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Коваленку О.П. нежитлової будівлі загальною площею 18,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 3-Б»;
	від 28 лютого 2017 року № 152 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Кошеленку В.Г. нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 8,9 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 102»;
	від 28 лютого 2017 року № 153 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Шнуркову О.О. нежилого приміщення підвалу                 № 101 загальною площею 36,5 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, пров. Нахімова, 8»;
	від 28 лютого 2017 року № 155 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Куманову В.Г. окремо розташованої будівлі загальною площею 16,2 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 20-А»;
	від 28 лютого 2017 року № 156 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Мунтяну Д.М. нежитлових приміщень підвалу загальною площею 185,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                       вул. Дворянська, 18»;
	від 28 лютого 2017 року № 157 «Про передачу в оренду БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (БО) «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІННЯ ДОБРА» нежитлових приміщень підвалу загальною площею 308,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, 20»;
	від 28 лютого 2017 року № 158 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «КРИСТАЛ ПІВДЕНЬ» нежитлових приміщень підвалу та першого поверху загальною площею 92,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                                                  вул. Ленінградська, 17»;
	від 28 лютого 2017 року № 159 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ДИТЯЧО-МОЛОДІЖНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНЕ МОРЕ» нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 319,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, 17-а»;
	від 28 лютого 2017 року № 160 «Про передачу в оренду РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ «ПЕРША ЦЕРКВА НАЗАРЯНИНА» М. ОДЕСА нежилих підвальних приміщень загальною площею 62,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, пл. Соборна, 1»;
	від 02 березня 2017 року № 162 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2017 рік»;
	від 06 березня 2017 року № 164 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «СПІЛКА СПРИЯННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ТА ВЕТЕРАНАМ М. ОДЕСИ» нежитлової будівлі загальною площею 14,9 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, пров. Удільний, 1 б»;
	від 06 березня 2017 року № 165 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 06 березня 2017 року № 167 «Про виділення коштів на проведення концертної програми, присвяченої святкуванню Міжнародного жіночого дня»;
	від 06 березня 2017 року № 168 «Про проведення міського огляду- конкурсу «Пісня в солдатській шинелі» у 2017 році»;
	від 07 березня 2017 року № 173 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту на розі вулиць Балківської, Отамана Головатого, Одарія, Чорноморського козацтва в м. Одесі»;
	від 07 березня 2017 року № 174 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту по вул. Преображенській (на ділянці від вул. Буніна до                   вул. Софіївської) в м. Одесі»;
	від 07 березня 2017 року № 176 «Про передачу в оренду ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 3012 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ                       (М. ОДЕСИ) нежитлових будівель загальною площею 1725)5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. 5-й Аеропортівський, 1»;
	від 14 березня 2017 року № 185 «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (ПП) «ЩУКА» частини нежитлових приміщень першого поверху № 810 загальною площею 296,9 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 52»;
	від 15 березня 2017 року № 186 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Мамалюку В.В.»;
	від 16 березня 2017 року № 187 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту на площі Тираспольській у м. Одесі»;
	від 16 березня 2017 року № 188 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
	від 16 березня 2017 року № 189 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 16 березня 2017 року № 196 «Про святкування Міжнародного дня театру»;	1
	від 16 березня 2017 року № 197 «Про проведення загальноміського свята «Гуморина-2017»;
	від 16 березня 2017 року № 198 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 24 березня 2017 року № 202 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім'ї Федорова В.Д.»;
	від 24 березня 2017 року № 204 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Колєва В.В.»;
	від 24 березня 2017 року № 205 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Єгорової О.В.»;
	від 24 березня 2017 року № 206 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Петлицької О.Т.»;
	від 24 березня 2017 року № 208 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Смірнової Т.Л.»;
	від 24 березня 2017 року № 209 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Мельніченко В.О.»;
	від 24 березня 2017 року № 210 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Ваховського М.М.»;
	від 24 березня 2017 року № 212 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Гнусарьової А.С.»;	\
	від 24 березня 2017 року № 213 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Бурлаки О.І.»;
	від 24 березня 2017 року № 214 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Деревянської Л.І.»;
	від 24 березня 2017 року № 215 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Рибій Н.В.»;
	від 24 березня 2017 року № 217 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Бєй І.В.»;
	від 24 березня 2017 року № 218 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Мінеско Г.Г.»;
	від 27 березня 2017 року № 219 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Нахман Н.І.»;
	від 27 березня 2017 року № 220 «Про надання адресної допомоги в особливих випадках»;
	від 27 березня 2017 року № 221 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 27 березня 2017 року № 222 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 27 березня 2017 року № 224 «Про затвердження Положення про міський конкурс учнівських історико-дослідницьких робіт «Відомі одесити»;
	від 28 березня 2017 року № 226 «Про організацію та проведення міського чемпіонату серед шкільних команд клубу веселих та кмітливих на «Кубок мера» у 2017 році»;
	від 29 березня 2017 року № 233 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 30 березня 2017 року № 236 «Про тимчасове обмеження руху автотранспорту по вул. Катерининській, на ділянці між вул. Ланжеронівською та пров. Чайковського»;
	від 31 березня 2017 року № 238 «Про проведення заходів з виконанням комплексу робіт щодо озеленення та благоустрою зелених зон міста Одеси»;
	від 03 квітня 2017 року № 246 «Про проведення І муніципального конкурсу художньої творчості «Світ на долонях»;
	від 04 квітня 2017 року № 248 «Про надання допомоги                            гр. Сотникову Г.Ю.»;
	від 04 квітня 2017 року № 249 «Про надання допомоги                                гр. Протусявічусу О.В.»;
	від 04 квітня 2017 року № 250 «Про надання допомоги                              гр. Нетудихатці Т.Г.»;
	від 04 квітня 2017 року № 251 «Про надання допомоги                               гр. Трофимчуку І.О.»;	^
	від 04 квітня 2017 року № 252 «Про надання допомоги                                     гр. Каську С.Б.»;
	від 04 квітня 2017 року № 253 «Про надання допомоги                                 гр. Додіку А.В.»;
	від 04 квітня 2017 року № 254 «Про надання допомоги                               гр. Хлопоніну Б.В.»;
	від 04 квітня 2017 року № 255 «Про заходи з відзначення                                 73-ї річниці визволення м. Одеси від фашистських загарбників»;
	від 05 квітня 2017 року № 257 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 05 квітня 2017 року № 258 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 05 квітня 2017 року № 259 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово- комунальних послуг»;
	від 05 квітня 2017 року № 263 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ШВЕСҐ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» нежитлових приміщень підвалу, першого, другого та третього поверхів № 515 загальною площею 763,4 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, бул. Приморський, 1/пров. Воронцовський, 1»;
	від 05 квітня 2017 року № 264 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ВОСХОД» нежитлового приміщення загальною площею 49,5 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 14 А»;
	від 05 квітня 2017 року № 265 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «НОВЕ МАЙБУТНЄ» частини нежилих приміщень першого поверху загальною площею 16,9 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Гастелло, 90-а»;
	від 05 квітня 2017 року № 266 «Про передачу в оренду КОМУНАЛЬНОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ (КПНЗ) «КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА                     № 17» нежитлових приміщень підвалу загальною площею 315,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Гастелло, 90 а»;
	від 05 квітня 2017 року № 267 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ДЕЛЬФІН» нежитлової будівлі загальною площею 21,9 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, пров. Шампанський, 1-Б»;
	від 06 квітня 2017 року № 270 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «СПОРТИВНИЙ КЛУБ ІНВАЛІДІВ «ОДЕСА-БАСКЕТ» нежитлового приміщення першого поверху № 101 загальною площею 109,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса,                            вул. Чорноморського козацтва, 63»;
	від 06 квітня 2017 року № 271 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ПРІМУМ ГРУП» нежилих підвальних приміщень загальною площею 119,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 74/78»;
	від 06 квітня 2017 року № 272 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Скорікову В.В. нежитлового приміщення підвалу              № 101 загальною площею 15,7 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарева, 43»;
	від 06 квітня 2017 року № 275 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ДМСК «ФАЙТСТАР» нежилих приміщень першого поверху загальною площею 93,5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 14»;
	від 06 квітня 2017 року № 276 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ДМ СК «РОЯЛ ТІМ» нежилих приміщень першого поверху загальною площею 93,5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 14»;
	від 06 квітня 2017 року № 277 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Бузовій Т.Г. частини нежилого приміщення першого поверху загальною площею 2,0 кв.м, що розташоване за адресою:              м. Одеса, вул. Дворянська, 10»;
	від 10 квітня 2017 року № 281 «Про організацію та проведення міського конкурсу проектів для старшокласників з історії та культури рідного міста»;
	від 10 квітня 2017 року № 282 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Токаренко І.В.»;
	від 10 квітня 2017 року № 283 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Каплуну О.В.»;
	від 10 квітня 2017 року № 284 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Сизоненко О.П.»;
	від 10 квітня 2017 року № 287 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 10 квітня 2017 року № 288 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово- комунальних послуг»;
	від 10 квітня 2017 року № 289 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 10 квітня 2017 року № 292 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Луцях Т.М.»;
	від 10 квітня 2017 року № 293 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Лукасевич Н.І.»;
	від 10 квітня 2017 року № 294 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім'ї Цимбалюк В.В.»;
	від 10 квітня 2017 року № 295 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Голубевої К.Б.»;
	від 10 квітня 2017 року № 296 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Кунц Л.І.»;
	від 10 квітня 2017 року № 297 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Ющенко С.П.»;
	від 11 квітня 2017 року № 301 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ТО) «СОВІСТЬ БАТЬКІВЩИНИ» нежитлових приміщень підвалу № 502 загальною площею 35,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 68»;
	від 11 квітня 2017 року № 302 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «КАНО ТРЕЙД» нежитлових будівель та споруд загальною площею 4 038,7 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Прибережна, 17»;
	від 11 квітня 2017 року № 304 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ» нежитлових будівель та споруд загальною площею 367,4 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 86»;
	від 11 квітня 2017 року № 307 «Про передачу в оренду ДУХОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ЦЕРКВИ нежитлових приміщень другого поверху № 501 загальною площею 157,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 72»;
	від 11 квітня 2017 року № 308 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ТО) «ФОНД «ДРУЖБА» нежилих приміщень першого поверху загальною площею 161,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 15 а»;
	від 11 квітня 2017 року № 311 «Про передачу в оренду приватному підприємству (ПП) «ПОШТ-АВТО» нежитлових приміщень першого поверху № 501 загальною площею 52,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 157»;
	від 11 квітня 2017 року № 312 «Про передачу в оренду благодійному товариству (БТ) «СПІВВІТЧИЗНИК» нежитлових приміщень підвалу № 501 загальною площею 72,2 кв.м, що розташований за адресою:              м. Одеса, вул. Академічна, 5 б»;
	від 11 квітня 2017 року № 314 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Рижовій М.Є. нежитлового приміщення горища               № 101 загальною площею 34,9 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, 20»;
	від 11 квітня 2017 року № 317 «Про надання матеріальної допомоги на закупівлю комп'ютерної та офісної техніки»; 
	від 18 квітня 2017 року № 322 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2017 рік»;
	від 18 квітня 2017 року № 323 «Про проведення у 2017 році                     XXIII Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Два дні та дві ночі нової музики»;
	від 18 квітня 2017 року № 325 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 18 квітня 2017 року № 326 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 18 квітня 2017 року № 327 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Скляренко О.В.»;
	від 18 квітня 2017 року № 328 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Марченко І.І.»;
	від 18 квітня 2017 року № 329 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Подольській Н.І.»;
	від 19 квітня 2017 року № 343 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 19 квітня 2017 року № 344 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 19 квітня 2017 року № 345 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Рябусі С.В.»;
	від 19 квітня 2017 року № 346 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово- комунальних послуг»;
	від 20 квітня 2017 року № 348 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДСТРОЙ» нежитлових будівель загальною площею 1675,9 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                                               вул. Сегедська, 8-А»;
	від 20 квітня 2017 року № 349 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ПАТРІОТИ ОДЕСИ» нежитлової двоповерхової будівлі літ. «Б» загальною площею 362,3 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, пров. Покровський, 15»;
	від 21 квітня 2017 року № 350 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Маковецькій К.В. нежилих підвальних приміщень загальною площею 148,4 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                         вул. Садиковська, 37»;
	від 21 квітня 2017 року № 351 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Голубову І.В. нежитлового приміщення підвалу                 № 103 загальною площею 129,3 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Давида Ойстраха, 1»;
	від 21 квітня 2017 року № 352 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Омельчуку В.В. нежитлового приміщення горища № 103 загальною площею 21,6 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 35»;	4
	від 21 квітня 2017 року № 353 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Езерович Ю.М. нежитлових приміщень першого поверху № 640 загальною площею 60,7 кв.м, що розташовані за адресою:                        м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 15»;
	від 21 квітня 2017 року № 355 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2017 рік»;
	від 21 квітня 2017 року № 357 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту на розі вулиць Левітана та Ільфа і Петрова в м. Одесі»;
	від 21 квітня 2017 року № 358 «Про організацію та проведення у 2017 році міського чемпіонату з брейн-рингу «Що? Де? Коли?» серед студентів»;
	від 25 квітня 2017 року № 366 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 26 квітня 2017 року № 370 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Морозу К.О.»;
	від 26 квітня 2017 року № 371 «Про проведення міського конкурсу творчих робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Одеси «Застигла музика»;
	від 27 квітня 2017 року № 378 «Про проведення у 2017 році міського чемпіонату з брейн-рингу «Що? Де? Коли?» серед школярів»;
	від 03 травня 2017 року № 390 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Опришко Д.О.»;
	від 03 травня 2017 року № 391 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 03 травня 2017 року № 392 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
	від 03 травня 2017 року № 395 «Про надання дозволу на проведення спортивно-масового заходу «Забіг студентів»;
	від 05 травня 2017 року № 398 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУВОРОВСЬКИЙ» нежилих приміщень першого поверху № 501 загальною площею 56,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Капітана Кузнєцова, 108»;
	від 05 травня 2017 року № 400 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Сердюк Л.Д.»;
	від 05 травня 2017 року № 401 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Пурдик Н.А.»;
	від 15 травня 2017 року № 411 «Про проведення міського конкурсу імені Аркадія Креймера на краще проведення, інтерактивних екскурсій з історії та культури міста Одеси «Сторінками історії Одеси» у                2017 році»;
	від 16 травня 2017 року № 417 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту дитячого будинку сімейного типу, створеного на базі прийомної сім'ї родини Сокур»;
	від 06 травня 2017 року № 418 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «САМС ГРУПП» нежилих підвальних приміщень загальною площею 84,1 кв.м та нежитлових приміщень підвалу № 505 загальною площею 31,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75»;
	від 17 травня 2017 року № 425 «Про надання матеріальної допомоги на реабілітацію та оздоровлення»;
	від 24 травня 2017 року № 445 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Фещенко Г.В.»;
	від 24 травня 2017 року № 446 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Шахова А.О.»;
	від 24 травня 2017 року № 447 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім'ї Новосьолової С.»;
	від 24 травня 2017 року № 448 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Рябіхіної О.М.»;
	від 24 травня 2017 року № 449 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім'ї Александрової Л.М.»;
	від 24 травня 2017 року № 450 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Усатенко О.О.»;
	від 24 травня 2017 року № 451 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім'ї Петросян Т.М.»;
	від 24 травня 2017 року № 452 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім'ї Торощіної О.І.»;

	від 24 травня 2017 року № 454 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім'ї Житнюк О.М.»;
	від 24 травня 2017 року № 455 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім'ї Делікатної І.О.»;
	від 25 травня 2017 року № 466 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ДЖЕКСОНВІЛЬ» нежитлових приміщень першого, другого поверхів, антресолі та цокольного поверху загальною площею 754,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 20»;
	від 26 травня 2017 року № 469 «Про надання дозволу на проведення в м. Одесі Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійський день»;
	від 26 травня 2017 року № 470 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ДРУЖНЯ ДОПОМОГА» нежилих напівпідвальних приміщень № 810 загальною площею 78,4 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 15»;
	від 26 травня 2017 року № 472 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «НОВЕ МАЙБУТНЄ» нежилих підвальних приміщень № 503 загальною площею 60,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 37»;
	від 26 травня 2017 року № 473 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Лаврентьєвій Г.Є. нежитлового приміщення загальною площею 8,5 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса,                              вул. Академіка Корольова, 9»;
	від 26 травня 2017 року № 474 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ІНВАЛІДИ НАДІЇ В МАЙБУТНЄ» частини нежилих підвальних приміщень № 515 загальною площею 133,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкільний аеродром, 1»;
	від 26 травня 2017 року № 476 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ІНВАЛІДИ НАДІЇ В МАЙБУТНЄ» нежитлових приміщень підвалу № 637 загальною площею 69,9 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Івана Франка, 491»;
	від 26 травня 2017 року № 478 «Про святкування Міжнародного дня захисту дітей»;
	від 01 червня 2017 року № 507 «Про надання дозволу на проведення Міжнародного товариського матчу з футболу між збірними командами ветеранів України та Ізраїлю».




Керуюча справами							         О. Оніщенко

