

ПРОЕКТ
 
Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на ІV квартал 2017 року
 
	Відповідно до статей 40, 52 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, з метою організації роботи виконавчого комітету Одеської міської ради, враховуючи пропозиції виконавчих органів Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

	1. Затвердити орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на ІV квартал 2017 року (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л., секретаря міської ради Потапського О.Ю., першого заступника міського голови Орловського А.Й., заступника міського голови Вугельмана П.В., заступника міського голови Котляра А.І., заступника міського голови Рябоконя П.М., заступника міського голови Цвірінько З.М., заступника міського голови Янчука О.Б., керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.  
 
Міський голова									Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик.: Броварська
         (Лозовська 722-92-94)
 











Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№ 
 
ОРІЄНТОВНИЙ ПОТОЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА ІV КВАРТАЛ 2017 РОКУ

І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЖОВТЕНЬ

Про заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території м. Одеси в зимовий період 2017-2018 років.
Департамент міського господарства Одеської міської ради
 
ЛИСТОПАД

Про нагородження кращої військової частини м. Одеси Перехідним прапором виконавчого комітету Одеської міської ради та кращого військового підрозділу м. Одеси Перехідним вимпелом виконавчого комітету Одеської міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 липня 2009 року № 815 «Про заснування Перехідного прапора та Перехідного вимпела кращій військовій частині та кращому військовому підрозділу м. Одеси».
Департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                   «Про затвердження Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на                        2018-2019 роки».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                   «Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у                             2018 році».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                   «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Одеси на період до                     2022 року».

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                                 «Про затвердження Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у новій редакції».
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2017 року.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік».
Департамент фінансів Одеської міської ради

	Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                          «Про дострокове припинення виконання Програми будівництва (придбання) доступного житла у місті Одесі на 2011-2017 роки».
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

ГРУДЕНЬ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                        «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Одеси на 2018 рік».
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Про орієнтовний поточний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на І квартал 2018 року.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОГО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про місця та умови зберігання матеріального резерву міста Одеси.
Департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради

Про затвердження Порядку зберігання, реалізації та утилізації вилученої продукції при оформленні службовцями виконавчого комітету Одеської міської ради протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 160 КУпАП.
Про затвердження схеми дислокації розміщення пунктів охорони департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                       «Про внесення змін до Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2016-               2020 роки».
Департамент культури та туризму Одеської міської ради

Про встановлення вартості харчування вихованців в установах, підпорядкованих службі у справах дітей Одеської міської ради, на 2018 рік.
Служба у справах дітей Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення             «Про внесення змін до Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення             «Про внесення змін до Програми охорони та поліпшення стану навколишнього природнього середовища м. Одеси на 2017-2021 роки».
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення   «Про внесення змін до Міської цільової програми «Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» на 2016-2018 роки».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення      «Про затвердження Міської комплексної програми збереження автентичної забудови та розвитку історичного центру міста Одеси».
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Про демонтаж тимчасових споруд.
Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд.
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради



Про розробку детального плану території.
Про затвердження детального плану території.
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

Про затвердження нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради.
Відділ кадрової роботи Одеської міської ради 

Про внесення доповнень до списків сімей, які потребують  позачергового надання жилих приміщень у зв’язку з відселенням з квартир  та споруд, що загрожують обвалом, затверджених пунктом 1 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16 червня 2000 року № 329 «Про затвердження списків сімей, що потребують позачергового відселення з квартир та споруд, що загрожують обрушенням в м. Одесі».
Про затвердження актів приймання-передачі об’єктів житлового фонду та зовнішніх інженерних мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
 Про надання дозволу на приватизацію житлових приміщень у сімейних гуртожитках комунальної власності територіальної громади м. Одеси відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».
Про передачу багатоквартирних жилих будинків, що обліковуються на балансі комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради, в управління (на баланс) об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Департамент міського господарства Одеської міської ради 

Про розгляд справ про адміністративне правопорушення.
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

Про стан організації харчування дітей у закладах освіти.
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проектів рішень про передачу з балансу (на баланс) лікувально-профілактичних установ майна.
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Про внесення до Центральної виборчої комісії подань щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі на території міста Одеси.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради,
районні адміністрації Одеської міської ради 

Про призначення районної адміністрації Одеської міської ради замовником робіт з розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з будівництва, ремонту, реконструкції об’єктів житлового фонду, об’єктів благоустрою, об’єктів соціально-культурної сфери та інших об’єктів комунальної власності та загального користування, розташованих                     у м. Одесі. 
Про визначення відповідності будинків, споруд та приміщень санітарно-технічним вимогам.
Про переведення дачних (садових) будинків, розташованих на території району, у житлові будинки.
Про впорядкування існуючих автомобільних стоянок та облаштування нових з метою запобігання паркуванню транспорту на території зелених зон міста.
Районні адміністрації Одеської міської ради

Про передачу нежитлових приміщень, будівель та споруд в оперативне управління та господарське віддання управлінням Одеської міської ради, комунальним підприємствам та установам.
Про закріплення майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси за балансоутримувачем.
Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам за фактом використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.
Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади міста Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у місті Одесі.
Департамент комунальної власності Одеської міської ради

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для ЖБК, ОСББ, підприємств та відомчих будинків.
Про встановлення тарифів на послуги опалення та гарячого водопостачання для ЖБК, ОСББ та інших підприємств.
Про скасування рішень виконавчого комітету Одеської міської ради щодо встановлення (погодження) тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для ОСББ та ЖБК.
Про затвердження переліку житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, фізичних осіб, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків та інших об’єктів житлового фонду.
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                «Про визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді м. Одеси, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором».
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                  «Про затвердження Міської комплексної програми з енергоефективності у місті Одесі на 2018-2021 роки».
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі.
Управління реклами Одеської міської ради

Про затвердження договорів про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.
Про затвердження додаткових угод до договорів на право забудови та договорів про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста Одеси.
Про визначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником з проектування та виконання робіт на об’єктах міста.
Про передачу об’єктів на баланс експлуатуючим підприємствам.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

III. ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ ТА РОБОЧИХ ГРУП, СТВОРЕНИХ РІШЕННЯМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯМИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 травня 2009 року № 626 «Про створення комісії з розгляду питань, пов'язаних з призначенням та виплатою державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у виняткових випадках».
Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14 липня 2011 року № 512 «Про затвердження Положення про  комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги».
Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 21 червня 2012 року № 236 «Про створення комісії з питань захисту прав дітей у м. Одесі».
Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15 серпня 2013 року № 329 «Про міську тристоронню соціально-економічну раду».
Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 липня 2014 року № 130 «Про затвердження Положення про Піклувальну раду департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (у новій редакції)».
Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 березня 2016 року № 56 «Про затвердження складу історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради».
Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 липня 2016 року № 209 «Про створення міської комісії з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни».
Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 грудня 2016 року № 425 «Про створення комісії з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 24 березня 2010 року № 690-01р «Про додаткові заходи щодо створення безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями у м. Одесі».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 08 квітня             2011 року № 413-01р «Про створення міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 13 червня                  2012 року № 579-01р «Про створення Координаційної ради з питань патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 17 червня               2013 року № 642-01р «Про створення робочої групи з питань реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року».
Про хід виконання розпорядження міського голови                              від 01 жовтня 2012 року № 941-01р «Про створення комісії з контролю виконання природоохоронних заходів, спрямованих на зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря м. Одеси».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 20 вересня 2013 року № 1009-01р «Про затвердження Положення та складу постійної комісії з контролю за організацією харчування в медичних установах, закладах освіти, притулках для дітей, дитячих будинках і їдалень для малозабезпечених громадян».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 05 лютого               2014 року № 47 «Про створення Міської робочої групи з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 16 вересня                2014 року № 837 «Про створення Міського координаційного штабу з питань соціальної підтримки громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 16 жовтня                2014 року № 1001 «Про створення робочої групи з реалізації основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до               2021 року».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 04 березня                2015 року № 169 «Про створення робочої  групи з питань розвитку туризму».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 16 вересня                2015 року № 886 «Про створення робочої групи з надання допомоги ветеранам війни та сім’ям загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, під час воєнних дій та конфліктів на території України, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 21 вересня                 2015 року № 890 «Про створення комісії з питань, пов'язаних із спорудженням в м. Одесі «Меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули в зоні проведення АТО».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 15 лютого             2016 року № 80 «Про створення комісії з оптимізації дорожнього руху, паркування та дорожньої інфраструктури».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 22 лютого       2016 року № 120 «Про встановлення грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 24 лютого  2016 року № 134 «Про створення робочої групи з реформування системи соціальної допомоги та захисту осіб без визначеного місця проживання в                м. Одесі».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 21 квітня               2016 року № 347 «Про створення робочої групи з розроблення стратегії розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 05 липня               2016 року № 650 «Про створення постійно діючої робочої групи з координації приведення фасадів будівель-пам’яток та фасадів фонової історичної забудови, розташованих у Центральному історичному ареалі та історичному ареалі «Французький бульвар» м. Одеси, до автентичного вигляду».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 29 вересня                2016 року № 978 «Про створення робочої групи для проведення додаткових перевірок фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 13 жовтня      2016 року № 1017 «Про реалізацію в м. Одесі пілотного проекту щодо створення центру надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 01 листопада 2016 року № 1109 «Про створення робочої групи з координації розробки концепції розвитку Центрального історичного ареалу міста Одеси та відповідної комплексної міської цільової програми збереження автентичної забудови та розвитку історичного центру міста Одеси».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 22 листопада 2016 року № 1184 «Про створення контактної групи  з питань діяльності виконавчих органів Одеської міської ради».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 05 грудня                2016 року № 1209 «Про створення організаційного комітету з координації відзначення в м. Одесі 500-річчя Реформації».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 19 січня                    2017 року № 19 «Про створення Інвестиційної ради при Одеському міському голові».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 28 лютого       2017 року № 150 «Про створення постійно діючої робочої групи із взаємодії з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків».
Про хід виконання розпорядження міського голови від 09 вересня 2017 року № 896 «Про створення робочої групи з підвищення рівня санітарного стану, естетичного вигляду та дотримання чистоти в місті Одесі».

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

ЖОВТЕНЬ

Проведення заходів щодо святкування Дня працівників освіти.
Проведення заходів щодо відзначення Дня ветеранів та людей похилого віку.
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Проведення заходів щодо святкування Дня захисника України.
Проведення заходів щодо відзначення 73-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.
Департамент внутрішньої політики
Одеської міської ради
ЛИСТОПАД

Проведення заходів до Дня української письменності та мови.
						Департамент освіти та науки 
 						Одеської міської ради

	Проведення заходів щодо святкування Дня Гідності та Свободи.
	Проведення заходів щодо відзначення Дня пам’яті жертв голодомору.
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

ГРУДЕНЬ

Проведення заходів, присвячених Дню місцевого самоврядування.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

Підготовка до святкування Нового 2018 року.
						Департамент культури та туризму 
 						Одеської міської ради

ПРОТЯГОМ КВАРТАЛУ

Семінари-наради з питань організаційної, контрольної та кадрової роботи, вдосконалення системи діловодства та контролю за участю виконавчих органів Одеської міської ради.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради,
відділ кадрової роботи Одеської міської ради

V. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Складання звітів про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за II півріччя 2017 року. 
Виконавчі органи Одеської міської ради

Забезпечення здійснення постійного моніторингу соціально-економічної та громадсько-політичної ситуації у районі, систематичне інформування міського голови.
	Забезпечення організації виконання на території району розпорядчих документів Одеської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, контролю за виконанням функціональними виконавчими органами міської ради зазначених документів на території району, систематичне інформування міського голови.
Районні адміністрації Одеської міської ради

Контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається підпорядкованими департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради лікувально-профілактичними установами на основі галузевих медичних стандартів.
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

Проведення атестації в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста Одеси.
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Про зняття з контролю виконаних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради та розпоряджень міського голови.
Департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради

Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 11 грудня 2008 року № 1389 «Про спеціальні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд на підроблених підземними виробками, підтоплених, зсувних та зсувонебезпечних територіях міста Одеси».
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Здійснення моніторингу у сфері праці, зайнятості, показників заробітної плати та своєчасності її виплати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій в оплаті праці.
	Здійснення контролю за охороною праці, своєчасністю проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в організаціях та установах, що перебувають у комунальній власності, а також наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах за результатами її проведення.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Проведення перевірок виконання природоохоронних заходів та додержання природоохоронного законодавства на підприємствах міста відповідно до звернень громадян.	
Здійснення контролю за виконанням рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 серпня 2012 року № 352 «Про заходи щодо нормалізації стану атмосферного повітря на території м. Одеси».
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Моніторинг діяльності комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс «Черьомушки», «Житлово-комунальний сервіс «Хмельницький», «Житлово-комунальний сервіс «Чорноморський»,  «Житлово-комунальний сервіс «Вузівський», «Житлово-комунальний сервіс «Фонтанський», «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський».
Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради

Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг та посадовими особами регіональних та/або місцевих дозвільних органів термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання процедур і стандартів надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

Здійснення контролю за порядком розміщення зовнішньої реклами в                м. Одесі.
Здійснення контролю за виконанням рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10 березня 2011 року № 90 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами у місті Одесі».
Управління реклами Одеської міської ради

Проведення перевірок комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради щодо надання населенню міста послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій.
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Здійснення контролю за поліпшенням забезпечення перевезень пасажирів та виконанням умов договору.
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

	Здійснення контролю за виконанням Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів  житлового фонду в м. Одесі, на 2017-2018 роки.
Здійснення моніторингу цін на продукти харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення, пально-мастильні матеріали, вугілля, що закуповуються виконавчими органами, комунальними підприємствами, комунальними установами та організаціями Одеської міської ради за бюджетні кошти.
Аналіз виконання фінансових планів комунальними підприємствами за 9 місяців 2017 року, перевірка та затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2017 рік.
							Департамент економічного розвитку
							Одеської міської ради

Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 червня 2017 року № 225 «Про заходи з демонтажу огорож, юніпаркерів, засобів примусового обмеження швидкості («лежачих поліцейських») технічних засобів регулювання дорожнього руху, бетонних блоків, шлагбаумів, що погіршують експлуатаційні характеристики вулично-дорожньої мережі і заважають нормальному руху пішоходів та транспорту на території міста Одеси».
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

Проведення правової експертизи проектів рішень Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства України та правилам юридичної техніки.
Проведення правового аналізу на предмет відповідності законодавству проектів договорів, що укладаються від імені Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради та міського голови.
Юридичний департамент Одеської міської ради


Проведення перевірок пам’яток історії та культури, архітектури та містобудування, палацо-паркових комплексів з метою забезпечення належного їх використання та запобігання порушенням у сфері охорони культурної спадщини.
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих службі у справах дітей Одеської міської ради комунальних установ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області», «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Служба у справах дітей Одеської міської ради

Про хід виконання рішення Одеської міської ради від 19 лютого                 2013 року № 2776-VI «Про затвердження Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки».
Департамент культури та туризму   Одеської міської ради.





Керуюча справами							      О. Оніщенко 



 



