





Розпорядження 
Одеського міського голови 
№ 129 від 23.02.2017р.




Про внесення змін до розпорядження міського голови від 12 листопада                2013 року № 1199-01р «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», у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:

	Внести зміни до розпорядження міського голови від 12 листопада                2013 року № 1199-01р «Про посилення відповідальності керівників виконавчих органів Одеської міської ради за здійсненням заходів щодо ліквідації комунальних підприємств», виклавши додаток у новій редакції (додається).


	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.





									     Г. Труханов




Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 23.02.2017р.
№ 129

«Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 12 листопада 2013 року № 1199-01р

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

Уповноважений орган Одеської міської ради
№ з/п
Назва комунального підприємства
Малиновська районна адміністрація
1
Комунальне підприємство "Робітниче харчування"
Приморська районна адміністрація
2
Комунальне підприємство "Аварійна служба Приморського району"

3
Мале комунальне підприємство "Акваріум"

4
Державне мале підприємство "Прокат-Сервіс-1"

5
Мале експлуатаційне підприємство № 52

6
Державне комунальне підприємство госпрозрахунковий центр "Полис"

7
Підприємство по забезпеченню благоустрою та організації обслуговування відпочиваючих на пляжах "Узберіжжя"

8
Комунальне підприємство "Рабоче харчування"

9
Комунальне підприємство "Консультативно-технічний центр"
Київська районна адміністрація
10
Мале комунальне підприємство № 206

11
Комунальне підприємство "Мале експлуатаційне підприємство "Росток"
Перший заступник міського голови Орловський А.Й.
Департамент міського господарства
12
Житлово-експлуатаційне об'єднання Ленінського району

13
Житлово-експлуатаційне об'єднання Суворовського району м. Одеси

14
Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання Київського району"

15
Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання Малиновського району"

16
Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання Іллічівського району"
Департамент міського 
17
Мале експлуатаційне підприємство "МЕП-57"
господарства
18
Мале експлуатаційне підприємство "МЕП-59"

19
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 1

20
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 2

21
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 3

22
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 4

23
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 5

24
Ремонтно-експлуатаційне підприємство № 6

25
Шляхо-експлуатаційна дільниця Центрального району

26
Шляхо-експлуатаційна дільниця Суворовського району м. Одеси

27
Шляхо-експлуатаційна дільниця Приморського району Одеського міського підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного тресту

28
Шляхо-експлуатаційна дільниця Одеського міського підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного тресту

29
Комунальне підприємство "Дорожньо-експлуатаційна дільниця Ленінського району м. Одеси"

30
Комунальне підприємство шляхо-експлуатаційна дільниця Одеського міського підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного тресту по ремонту, будівництву та експлуатації шляхів

31
Мале виробниче дорожнє ремонтно-експлуатаційне підприємство

32
Одеський міський підрядний спеціалізований ремонтно-будівельний трест

33
Комунальне міське ремонтно-будівельне підприємство "Одесрембуд"

34
Комунальне підприємство "Одеса рембудсервіс"

35
Комунальне транспортне підприємство "Міська аварійно-санітарна служба"

36
Мале державне комунальне підприємство "Уют"

37
Комунальне підприємство "Домоуправління № 18"
Заступник міського голови Котляр А.І.
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон
38
Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку "Преображенський"

39
Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу"

40
Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку ім. Горького"

41
Комунальне підприємство "Ланжерон"

42
Комунальне підприємство "Гідропарк "Лузанівка"

43
Комунальне підприємство "Узберіжжя"
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху
44
Комунальне підприємство "Одесміськтранскомплекс"

45
Комунальне підприємство "Парксервіс-Одеса"
Заступник міського голови Рябоконь П.М.
Департамент комунальної власності
46
Комунальне виробничо-торговельне підприємство "Віра"

47
Комунальне підприємство "Оптово-роздрібний ринок "Слободський"

48
Комунальне підприємство "Центр державного земельного кадастру при управлінні земельних ресурсів Одеської міської ради"

49
Комунальне підприємство "Бюро інвентаризації і приватизації земельних ділянок"

50
Комунальне підприємство "Земельно-кадастрове бюро при управлінні земельних ресурсів"
Управління архітектури та містобудування
51
Комунальне підприємство Одеське спеціалізоване науково-проектне підприємство архітектурно-реставраційне "Одеспроектреставрація"
Управління капітального будівництва
52
Комунальне підприємство "Капітальне будівництво міста Одеси"
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя
53
Комунальне підприємство "Прохідник"
Заступник міського голови Вугельман П.В.
Департамент економічного розвитку
54
Комунальне підприємство "Харчування"

55
Комунальне підприємство "Одеський муніципальний іпотечний фонд економічного розвитку"

56
Комунальне підприємство "Одеський муніципальний інформаційний фонд"

57
Комунальне підприємство "Інформресурс"
Заступник міського голови Янчук О.Б.
Управління розвитку споживчого ринку 
та захисту прав споживачів
58
Комунальне підприємство "Ринок Привоз"

59
Комунальне підприємство "Квітковий ринок"





Керуюча справами         						         О. Оніщенко

