Додаток
до розпорядження 
міського голови
№1048-01 р від 13.07.2011 


Єдиний комплекс 
заходів з благоустрою та утримання прибережної зони м. Одеси, 
а також надання якісних послуг населенню міста 

1. Надання пропозицій щодо реконструкції прибережної зони міста Одеси. Початок роботи з розробки проекту реконструкції та будівництва прибережної зони. Проведення постійних заходів з інформування населення щодо реконструкції прибережної зони міста Одеси.

До 01.08.2011 року
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради 
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Районні адміністрації Одеської міської ради
КП «Ланжерон»
КП «Узберіжжя»
КП «Гідропарк «Лузанівка»
КП «ПЕО Київського району»

	2. Забезпечення вільного доступу населення до пляжів міста Одеси. 

Постійно
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради 
Районні адміністрації Одеської міської ради
КП «Ланжерон»
КП «Узберіжжя»
КП «Гідропарк «Лузанівка»
КП «ПЕО Київського району»

	3. Розроблення для кожного міського пляжу міста схеми та правил розміщення додаткового обладнання для надання платних послуг. Зобов’язання суб’єктів підприємницької діяльності, які надають платні послуги на пляжах міста, на 30 % отриманої  в оренду  території пляжу  надавати  безкоштовні послуги  для  категорії населення, яка визначена  відповідним органом місцевого самоврядування. 

Постійно
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради 
КП «Ланжерон»
КП «Узберіжжя»
КП «Гідропарк «Лузанівка»
КП «ПЕО Київського району»

	4. Забезпечення затвердження дислокації об’єктів торгівлі, громадського харчування та розважальної сфери на територіях комунальних підприємств прибережної зони. Здійснення постійного контролю за відповідністю фактичного розміщення об’єктів даним затвердженої дислокації.

Постійно
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Районні адміністрації Одеської міської ради
КП «Ланжерон»
КП «Узберіжжя»
КП «Гідропарк «Лузанівка»
КП «ПЕО Київського району»

	5. Приведення договорів оренди у відповідність до діючого законодавства. Забезпечення суворого дотримання орендарями умов укладених договорів оренди та норм діючого законодавства.

Постійно
Департамент комунальної  власності Одеської міської ради
КП «Ланжерон»
КП «Узберіжжя»
КП «Гідропарк «Лузанівка»
КП «ПЕО Київського району»

	6. Розроблення кошторисів на утримання прибережної території                       міста Одеси. Визначення обсягів пайової участі суб’єктів підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою прибережної зони.

До 01.08.2011 року
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради
Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради
Департамент міського господарства Одеської міської ради
КП «Ланжерон»
КП «Узберіжжя»
КП «Гідропарк «Лузанівка»
КП «ПЕО Київського району»

	7. Розроблення бізнес-планів розвитку комунальних підприємств прибережної зони та заходів зі стабілізації фінансово-господарської діяльності КП.

До 01.08.2011 року
КП «Ланжерон»
КП «Узберіжжя»
КП «Гідропарк «Лузанівка»
КП «ПЕО Київського району»

	8. Оформлення документів на землекористування комунальними підприємствами прибережної зони.

До 01.01.2012 року
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
КП «Ланжерон»
КП «Узберіжжя»
КП «Гідропарк «Лузанівка»
КП «ПЕО Київського району»

	9. Здійснення постійного контролю за виконанням затверджених заходів з благоустрою та утримання прибережної зони м. Одеси, а також надання якісних послуг населенню  міста. Щомісячний звіт керівництву міста щодо фактів виявлених порушень норм діючого законодавства, самовільного захвату території, виявлення незаконного будівництва тощо, а також проведених заходів щодо стабілізації ситуації та усунення виявлених порушень.
Постійно
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради 
Районні адміністрації Одеської міської ради
Інспекція з благоустрою  міста Одеської міської ради
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради


Керуюча справами                                                                          Т. Герасименко

