Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1199-01р від 12.11.2013р.

Про посилення відповідальності керівників виконавчих органів Одеської міської ради за здійсненням заходів щодо ліквідації комунальних підприємств

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 59, 60 Господарського кодексу України та статті 111 Цивільного кодексу України, з метою посилення відповідальності та контролю за проведенням процедури ліквідації комунальних підприємств:

1. Визначити уповноважені органи Одеської міської ради для здійснення контролю за проведенням процедури ліквідації комунальних підприємств згідно з додатком.
2. Уповноваженим органам Одеської міської ради для здійснення контролю за проведенням процедури ліквідації комунальних підприємств:
2.1. Провести аналіз складу комісій з ліквідації комунальних підприємств та при необхідності внести зміни до складу комісій з ліквідації в термін до 31.12.2013 р.  
2.2. Надати до 15.01.2014 р. до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради інформацію про оновлений склад комісій.
3. Юридичному департаменту Одеської міської ради спільно з департаментом економічного розвитку Одеської міської ради та залученням представників Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції в термін до 15.12.2013 року провести семінар-навчання з головами та секретарями комісій з ліквідації комунальних підприємств  щодо порядку проведення процедури ліквідації юридичних осіб. 
4. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради підготувати проект рішення Одеської міської ради  «Про ліквідацію комунального підприємства «Оптово-роздрібний ринок «Слободський» та створити комісію з ліквідації.
5. Уповноваженим органам Одеської міської ради щоквартально                       до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом надавати до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради повну інформацію про хід проведення процедури ліквідації по кожному комунальному підприємству за підписом відповідального заступника міського голови. 
6. Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради 1 раз на півріччя інформувати про стан проведення процедури ліквідації комунальних підприємств на апаратних нарадах.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.

В.о. міського голови,
секретар міської ради							          О. Бриндак

Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 12.11.2013р.
№ 1199-01р


Уповноважені органи Одеської міської ради для здійснення контролю за проведенням процедури ліквідації комунальних підприємств

Уповноважений орган Одеської міської ради
 
Назва комунального підприємства
Перший заступник міського голови Ільченко М.С.
Малиновська районна адміністрація
1
Комунальне підприємство "Аварійна служба Малиновського району"

2
Комунальне підприємство "Робітниче харчування"

3
Мале комунальне соціально-побутове підприємство "Автомобіліст"
Приморська районна адміністрація
4
Комунальне підприємство "Аварійна служба Приморського району"

5
Мале  державне комунальне підприємство "Акваріум"

6
Державне мале підприємство "Прокат-Сервіс-1"

7
Мале експлуатаційне підприємство № 52

8
 Госпрозрахунковий центр "Полис"

9
Підприємство по забезпеченню благоустрою та організації обслуговування відпочиваючих на пляжах "Узберіжжя"

10
Державне підприємство "Робоче харчування"

11
Комунальне підприємство "Консультативно-технічний центр"
Київська районна адміністрація
12
Комунальне підприємство "Парксервіс Київський"

13
Мале державне комунальне підприємство № 201

14
Мале державне комунальне підприємство № 206

15
Державне мале експлуатаційне підприємство "Росток"

16
Державне комунальне підприємство "Жилкомунсервіс"
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон
17
Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку "Преображенський"

18
Комунальне підприємство "Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка"

19
Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку                    ім. Ленінського комсомолу"

20
Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку                         ім. Горького"

21
Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку Дюківський сад"
Департамент комунальної власності
22
Комунальне виробничо-торговельне підприємство "Віра"

23
Комунальне підприємство "Оптово-роздрібний ринок "Слободський"
Управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності
24
Комунальне підприємство «Центр державного земельного кадастру при управлінні земельних ресурсів та кадастру Одеської міськради»

25
Комунальне підприємство "Бюро інвентаризації і приватизації земельних ділянок"
Управління споживчого ринку та захисту прав споживачів
26
Комунальне підприємство "Квітковий ринок"
Заступник міського голови – директор департаменту фінансів –  Бедрега С.М.
Департамент економічного розвитку
27
Комунальне підприємство "Харчування"

28
Комунальне підприємство "Одеський муніципальний іпотечний фонд економічного розвитку"

29
Комунальне підприємство "Одеський муніципальний інформаційний фонд"

30
Комунальне підприємство "Інформресурс"

31
Комунальне підприємство "Фонд економічного розвитку"
В.о. заступника міського голови – Єремєєнко М.О.
Департамент культури та туризму
32
Комунальне підприємство "Культурний центр "Слободка"
Юридичний департамент
33
Комунальне підприємство Одеської міської ради "Госпрозрахунковий центр з надання правових послуг"
Заступник  міського голови – директор департаменту міського господарства –Орловський А.Й.
Департамент міського господарства
34
Житлово-експлуатаційне об'єднання Ленінського району                       м. Одеси

35
Житлово-експлуатаційне об'єднання Суворовського району                     м. Одеси

36
Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання Центрального району"

37
Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання Київського району"

38
Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання Малиновського району"

39
Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання Іллічівського району"

40
Мале експлуатаційне підприємство "МЕП-50"

41
Мале експлуатаційне підприємство "МЕП-51"

42
Мале державне комунальне експлуатаційне підприємство        "МЕП-52"

43
Мале державне комунальне експлуатаційне підприємство  "МЕП-53"

44
Мале державне комунальне експлуатаційне підприємство          "МЕП-54"

45
Мале експлуатаційне підприємство "МЕП-55"

46
Мале державне комунальне експлуатаційне підприємство  "МЕП-56"

47
Мале експлуатаційне підприємство  "МЕП-57"

48
Мале експлуатаційне підприємство  "МЕП-58"

49
Мале експлуатаційне підприємство "МЕП-59"

50
Мале державне комунальне експлуатаційне підприємство  "МЕП-60"

51
Мале експлуатаційне підприємство   "МЕП-61"

52
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 1

53
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 2

54
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 3

55
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 4

56
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 5

57
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 6

58
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 7

59
Шляхо-експлуатаційна дільниця Центрального району м. Одеси

60
Шляхо-експлуатаційна дільниця Суворовського району м. Одеси

61
Шляхо-експлуатаційна дільниця Приморського району Одеського міського підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного тресту

62
Шляхо-експлуатаційна дільниця Одеського міського підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного тресту

63
Дорожньо-експлуатаційна дільниця Ленінського району

64
Шляхо-експлуатаційна дільниця Одеського міського підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного тресту                          по ремонту, будівництву та експлуатації шляхів

65
Мале виробниче дорожнє ремонтно-експлуатаційне підприємство

66
Одеський міський підрядний спеціалізований ремонтно-будівельний трест

67
Комунальне підприємство "Дирекція єдиного замовника "Жовтневе"

68
Комунальне підприємство "Дирекція єдиного замовника "Центральне"

69
Комунальне підприємство "Дирекція єдиного замовника "Арнаутське"

70
Комунальне підприємство "Одесводоканал"

71
Комунальне міське ремонтно-будівельне підприємство "Одесрембуд"

72
Комунальне підприємство "Одесарембудсервіс"

73
Комунальне транспортне підприємство "Міська аварійно-санітарна служба"

74
Мале комунальне підприємство "Уют"
Департамент оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронни-ми органами та МНС
75
Комунальне підприємство «Одеський міський міжвідомчий центр військово-патріотичного виховання та соціальної адаптації»
Заступник  міського голови – Стоцька М.М.
Департамент охорони здоров'я
76
Комунальне підприємство "Міська госпрозрахункова консультативна поліклініка"
Департамент з фізичної культури та спорту
77
Міський спортивно-туристичний центр "Одеса"
Департамент освіти та науки
78
Комунальне підприємство "Міський молодіжний фестивальний центр "Молодість"
В.о. заступника міського голови – Шаламай К.І.
Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху
79
Комунальне підприємство "Одесміськтранскомплекс"

80
Комунальне підприємство "Парксервіс-Одеса"
Управління капітального будівництва
81
Комунальне підприємство "Капітальне будівництво міста Одеси" 
Управління архітектури та містобудування
82
Комунальне підприємство "Одеське спеціалізоване науково-проектне підприємство архітектурно-реставраційне "Одеспроектреставрація"




Керуюча справами                                                                               Т. Герасименко

