Розпорядження
Одеського міського голови
№ 16 від 17.01.2018 р.
 

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).





В.о. міського голови							   А. Орловський





















Додаток 
до розпорядження міського голови
від 17.01.2018 р.
№ 


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


- від 14 липня 2009 року № 1536-01р «Про результати роботи робочої групи з підготовки пропозицій про внесення змін до рішень Одеської міської ради від 04.07.2007 р. № 1430-V «Про надання згоди на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій скверів у м. Одесі» та № 1431-V «Про надання згоди на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій парків у м. Одесі» та комісії з перевірки використання земельних ділянок на узбережжі Чорного моря в районі ДСК «Чорноморець» та ЖБК «Аркадіївське»;
- від 19 лютого 2010 року № 281-01р «Про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 
гр. Перевері Л.М.»;
- від 19 лютого 2010 року № 284-01р «Про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та надання одноразової адресної муніципальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг гр. Піскорській Л.І.»;
- від 22 травня 2012 року № 488-01р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в 
м. Одесі на 2012-2013 роки»;
- від 02 грудня 2013 року № 1259-01р  «Про затвердження плану заходів з реалізації гранту «Створення Чорноморської мережі для стійкого розвитку туризму в Болгарії, Румунії, Україні, Молдові та Грузії» Спільної операційної програми «Басейн Чорного моря 2007-2013» Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства з метою розвитку туризму в м. Одесі»;
- від 12 лютого 2014 року № 68 «Про затвердження плану заходів з реалізації гранту «Сталий розвиток туризму в регіоні Нижнього Дунаю 
(в Україні, Молдові та Румунії)» Спільної операційної програми «Україна – Румунія – Республіка Молдова 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства з метою розвитку туризму в м. Одесі»;
- від 01 квітня 2014 року № 220 «Про виділення коштів з цільового фонду Одеської міської ради»;
- від 27 липня 2015 року № 701 «Про виділення коштів  з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси на розробку проекту реконструкції системи водовідведення КНС «Чорноморка-2»;
- від 05 серпня 2015 року № 739 «Про виділення коштів на проведення техніко-економічного обґрунтування розробки проекту будівництва комплексу з утилізації особливо небезпечних відходів на звалищі ТПВ-2»;
- від 07 серпня 2015 року № 741 «Про заходи з розроблення Плану дій для сталого енергетичного розвитку м. Одеси та впровадження системи енергетичного менеджменту у виконавчих органах та комунальних підприємствах і установах Одеської міської ради»;
- від 21 жовтня 2015 року № 1016 «Про виділення коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси з виготовлення та подальшого розміщення відеоматеріалів екологічної тематики»;
- від 14 червня 2016 року № 567 «Про виділення коштів на виконання заходів Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі  на 2016-2021 роки»;
- від 11 серпня 2016 року № 798 «Про тимчасове закриття руху транспорту на пл. Тираспольській  у м. Одесі»;
- від 19 серпня 2016 року № 823 «Про виділення коштів для надання поворотної фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва»;
- від 19 вересня 2016 року № 909 «Про передачу в оренду КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (КП) «МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА» частини нежитлових приміщень підвалу загальною площею            32,1 кв.м та частини нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 372,96 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,
вул. Розкидайлівська, 67 А»;
- від 20 лютого 2017 року № 109 «Про виділення коштів із цільового фонду Одеської міської ради»;
- від 22 лютого 2017 року № 120 «Про організацію відпочинку дітей і підлітків на базі комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» у лютому-травні та у вересні-грудні 2017 року»;
- від 24 березня 2017 року № 207 «Про виділення коштів на придбання квіткової продукції для участі у загальноміських заходах у 2017 році»;
- від 28 березня 2017 року № 227 «Про заходи з підготовки пляжів міста Одеси до роботи в період курортного сезону 2017 року та забезпечення вільного доступу на їх територію»;
- від 29 березня 2017 року № 230 «Про оголошення конкурсів для реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
місті Одесі на 2016-2018 роки у 2017 році»;
- від 03 квітня 2017 року № 239 «Про проведення експертизи техніко-економічного обґрунтування розробки проекту будівництва комплексу з утилізації особливо небезпечних відходів, будівництва комплексу для сортування твердих побутових відходів на звалищі ТПВ-2»;
- від 11 квітня 2017 року № 303 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ДЖЕКСОНВІЛЬ» нежитлових приміщень першого поверху та підвалу № 510 загальною площею 321,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 40»;
- від 11 квітня 2017 року № 313 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ЛАНЖЕРОНЪ» нежитлової будівлі загальною площею 80,3 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Віри Інбер, 1/6»;
- від 18 квітня 2017 року № 324 «Про надання дозволу на проведення робіт з проектування та будівництва системи водовідведення від вулиць Радіальної та Деревообробної в м. Одесі»;
- від 21 квітня 2017 року № 362 «Про вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи»;
- від 25 квітня 2017 року № 365 «Про тимчасове обмеження руху автотранспорту по вул. Катерининській, на ділянці від пров. Чайковського до  
вул. Ланжеронівської, в м. Одесі»;
- від 25 квітня 2017 року № 377 «Про заходи з відзначення у м. Одесі Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»;
- від 11 травня 2017 року № 407 «Про заходи з відзначення у м. Одесі Дня Європи»;
- від 17 травня 2017 року № 420 «Про проведення у м. Одесі заходів до Дня пам'яті жертв політичних репресій 1937-1938 років»;
- від 24 травня 2017 року № 439 «Про розробку проекту ліквідації несанкціонованого звалища та рекультивації земель на полях фільтрації у 
м. Одесі»;
- від 24 травня 2017 року № 440 «Про проведення експертизи робочого проекту будівництва системи водовідведення узбережжя від Аркадії до                 16-ї ст. Великого Фонтану (1-а черга)»;
- від 25 травня 2017 року № 462 «Про виділення коштів на організацію та проведення семінару «Економіка. Бізнес. Підприємництво»;
- від 01 червня 2017 року № 513 «Про проведення фестивалю «BikeCarsRock’n’Roll 2017»;
- від 06 червня 2017 року № 514 «Про виділення коштів із міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси на придбання обладнання та його повірки, витратних матеріалів для функціонування пересувної екологічної лабораторії комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив»;
- від 16 червня 2017 року № 535 «Про обмеження та спеціальний порядок в’їзду автотранспорту до прибережної зони м. Одеси»;
- від 20 червня 2017 року № 582 «Про відзначення Дня молоді»;
- від 03 липня 2017 року № 630 «Про передачу в оренду ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ частини нежитлової будівлі, що складається з нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 25,2 кв.м та розташована за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 27/1»;
- від 03 липня 2017 року № 632 «Про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в 2018 році в місті Одесі Чемпіонату світу з хокею з шайбою серед юніорів IIHF»;
- від 14 липня 2017 року № 675 «Про виділення коштів із міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси на заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (конкурс інноваційних екологічних проектів)»;
- від 17 липня 2017 року № 682 «Про заходи щодо забезпечення проведення у місті Одесі призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України у серпні 2017 року»;
- від 17 липня 2017 року № 683 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Дурбалову І.Г. нежитлового приміщення першого поверху  № 101 загальною площею 9,0 кв.м, що розташоване за адресою: 
м. Одеса,  вул. Маршала Бабаджаняна, 40 В»;
- від 18 липня 2017 року № 692 «Про виділення коштів для надання послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Одеси та надання консультаційних послуг щодо використання системи»;
- від 18 липня 2017 року № 694 «Про організацію обліку дітей і  підлітків шкільного віку в 2017 році»;
- від 21 липня 2017 року № 702 «Про передачу в оренду ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ (ФОП) Матковському В.І. частини нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 2,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 59»;
- від 21 липня 2017 року № 703 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Боднару Ю.В. нежитлових приміщень підвалу              загальною площею 91,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                                         вул. Рішельєвська, 67»;
- від 24 липня 2017 року № 709 «Про надання одноразової матеріальної допомоги перекладачам жестової мови»;
- від 25 липня 2017 року № 718 «Про виділення коштів із міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси на проведення наукових досліджень, проектних і проектно-конструкторських розробок, спрямованих на природоохоронні заходи»;
- від 25 липня 2017 року № 720 «Про призначення грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту на ІІ півріччя 2017 року»;
- від 25 липня 2017 року № 723 «Про виділення коштів»;
- від 26 липня 2017 року № 737 «Про проведення в м. Одесі                                ХХІ Міжнародного книжкового ярмарку «Зелена хвиля» та V Міжнародного Корнейчуковського фестивалю дитячої літератури»;
- від 04 серпня 2017 року № 752 «Про святкування Дня міста Одеси у 2017 році»;
- від 08 серпня 2017 року № 772 «Про виділення коштів на організацію та проведення Bigboss Global Business Forum у м. Одесі у рамках чемпіонату світу з підприємництва серед молоді «SAGE World Cup 2017»;
- від 09 серпня 2017 року № 776 «Про проведення у м. Одесі процесійної ходи»;
- від 09 серпня 2017 року № 777 «Про внесення змін до бюджету  міста Одеси на 2017 рік»;
- від 09 серпня 2017 року № 779 «Про проведення                                            ХVIІІ Загальнонаціонального  конкурсу «Українська мова – мова єднання»;
- від 11 серпня 2017 року № 790 «Про виділення коштів на організацію та проведення бізнес-форуму «Startups World Cup Championship' 2017» у 
м. Одесі»;
- від 15 серпня 2017 року № 795 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ФОКУС ЛОДЖИСТІКС» нежитлової будівлі загальною площею 34,5 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, пров. Кренкеля, 2/1»;
- від 15 серпня 2017 року № 796 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «СКЛАД-ТОРГ» нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 217,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 54»;
- від 16 серпня 2017 року № 801 «Про надання дозволу на проведення урочистого відкриття та закриття п’ятого етапу Національної гоночної серії «Кубок Лиманів» ралі «Куяльник»;
- від 17 серпня 2017 року № 806 «Про проведення Міжнародного фестивалю «ODESSA ROLLER FEST 2017»;
- від 17 серпня 2017 року № 808 «Про проведення великого оперного гала-концерту в рамках ІІІ Фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері»;
- від 18 серпня 2017 року № 809 «Про надання дозволу на проведення спортивно-масового велопробігу «Girls.Love.Bike»;
- від 18 серпня 2017 року № 810 «Про проведення другого Міжнародного фестивалю степу»;
- від 18 серпня 2017 року № 811 «Про надання дозволу на проведення Кубку України серед юнаків, всеукраїнських змагань «Дитяча триатлонна ліга» (фінал), чемпіонату Одеської області серед вікових груп із триатлону»;
- від 21 серпня 2017 року № 815 «Про відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України»;
- від 22 серпня 2017 року № 816 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ-1 ІНВЕСТ» нежитлових будівель та споруд загальною площею 3317,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, 
вул. Братів Поджіо, 4»;
- від 22 серпня 2017 року № 817 «Про проведення Вишиванкового фестивалю до 26-ї річниці незалежності України»;
- від 22 серпня 2017 року № 823 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Кудашову Є.С. нежитлового приміщення підвалу № 502 загальною площею 17,6 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, 
вул. Мельницька, 8»;
- від 25 серпня 2017 року № 824 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Бевзі О.В. нежитлових приміщень  м. Одеси»;
- від 23 серпня 2017 року № 829 «Про передачу в оренду Релігійній організації (РО) «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «ІОАННО-КРОНШТАДТСЬКА ПАРАФІЯ ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ РУСЬКОЇ ІСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ М. ОДЕСА» будівлі церкви літ. «Б» загальною площею 199,4 кв.м, що розташована за адресою:  м. Одеса, пров. Удільний, 1»;
- від 23 серпня 2017 року № 830 «Про внесення змін до бюджету  міста Одеси на 2017 рік»;
- від 28 серпня 2017 року № 832 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 28 серпня 2017 року № 833 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 28 серпня 2017 року № 834 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Туровській М.С.»;
- від 28 серпня 2017 року № 835 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Дьячковій Н.М»;
- від 28 серпня 2017 року № 838 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Залецькому В.В. нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 22,5 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 170»;
- від 29 серпня 2017 року № 844 «Про проведення освітнього форуму педагогічних працівників за участю молодих спеціалістів»;
- від 30 серпня 2017 року № 845 «Про проведення у м. Одесі творчого фестивалю для дітей та молоді з особливими потребами»;
- від 31 серпня 2017 року № 856 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Мішустіній В.М»;
- від 31 серпня 2017 року № 857 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Чебану Н.В.»;
- від 04 вересня 2017 року № 861 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 04 вересня 2017 року № 862 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Дисяку С.Г.»;
- від 07 вересня 2017 року № 877 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 07 вересня 2017 року № 878 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг гр. Войцехович Л.І.»;
- від 07 вересня 2017 року № 879 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг гр. Ковиліну В.П.»;
- від 11 вересня 2017 року № 884 «Про передачу в оренду фізичній особі- підприємцю (ФОП) Крушинському В.В. одноповерхових будівель нежитлового фонду м. Одеси»;
- від 11 вересня 2017 року № 885 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Чернікову В.А. підвальних приміщень № 503 загальною площею 88,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, 
вул. Успенська, 113»;
- від 11 вересня 2017 року № 886 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Діордієнку А.Ю. частини нежитлових приміщень підвалу загальною площею 18,8 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,   
вул. Академічна, 11»;
- від 11 вересня 2017 року № 887 «Про передачу в оренду громадській організації (ГО) «ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ» частини нежитлового приміщення першого поверху № 102 загальною площею                        97,8 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Івана Франка, 39»;
- від 11 вересня 2017 року № 888 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Маматову О.К. нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 33,4 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса,  вул. Бугаївська, 58-Г»;
- від 11 вересня 2017 року № 889 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ТОРГІВЕЛЬНО ПОСЕРЕДНИЦЬКА ФІРМА «УСПІХ-ПРЕСТИЖ» нежитлової будівлі загальною площею 13,2 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, 
вул. Інглезі (25-ї Чапаєвської дивізії), 11-Г»;
- від 11 вересня 2017 року № 890 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ   З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ТОРГІВЕЛЬНО ПОСЕРЕДНИЦЬКА ФІРМА «УСПІХ-ПРЕСТИЖ» нежитлової будівлі загальною площею 12,8 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, 
вул. Інглезі (25-ї Чапаєвської дивізії), 11-Д»;
- від 11 вересня 2017 року № 891 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Баримовій О.С. нежитлового приміщення підвалу загальною площею 136,9 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, 
вул. Пушкінська, 33»;
- від 11 вересня 2017 року № 892 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ               З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «Фірма «Озон» нежитлової будівлі загальною площею 89,6 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса,   вул. Василя Стуса, 1-В/1»;
- від 11 вересня 2017 року № 894 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Бурлаці В.О. нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 241,4 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, 
вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5»;
- від 12 вересня 2017 року № 896 «Про надання адресної  грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 12 вересня 2017 року № 897 «Про надання адресної  грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 12 вересня 2017 року № 898 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 13 вересня 2017 року № 899 «Про проведення в місті Одесі Міжнародного жіночого дієвого форуму»;
- від 13 вересня 2017 року № 900 «Про проведення ІV Одеського благодійного фестивалю середньовічної культури «Порохова вежа»;
- від 16 вересня 2017 року № 909 «Про вжиття невідкладних заходів щодо надання допомоги постраждалим внаслідок пожежі»;
- від 18 вересня 2017 року № 910 «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (ПП) «ОДЕСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ КОЛЕДЖ» нежитлових приміщень першого поверху площею 56,1 кв.м, другого поверху площею 121,6 кв.м та третього поверху площею 70,7 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, 
вул. Ростовська, 4 а»;
- від 18 вересня 2017 року № 913 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Посуховій О.Б.»;
- від 18 вересня 2017 року № 915 «Про виділення коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси на придбання обладнання та його повірку, придбання витратних матеріалів для функціонування пересувної екологічної лабораторії комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив»;
- від 18 вересня 2017 року № 916 «Про проведення ІХ щорічних Рішельєвських академічних читань  в м. Одесі у 2017 році»;
- від 19 вересня 2017 року № 919 «Про проведення концерту-відкриття  Міжнародного джазового фестивалю  «Одеса ДжазФест»;
- від 19 вересня 2017 року № 920 «Про проведення міжнародного бізнес-форуму «ODESSA 5T INVESTMENT PROMOTION FORUM»;
- від 19 вересня 2017 року № 921 «Про проведення службового розслідування»;
- від 19 вересня 2017 року № 924 «Про передачу в оренду комунальному позашкільному навчальному закладу (КПНЗ) «Дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо № 15» нежитлових приміщень першого поверху загальною площею  240,3 кв.м, що розташовані за адресою:  м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1-г»;
- від 19 вересня 2017 року № 925 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «ХАРЧУВАННЯ ПЛЮС» нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 231,49 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоєдовська, 32»;
- від 19 вересня 2017 року № 926 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ШКОЛА ГІМНАСТИКИ ЛІЛІАНИ БРАГИ» нежилого приміщення першого поверху загальною площею                    100,2 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Молоді, 17»;
- від 19 вересня 2017 року № 927 «Про святкування Міжнародного дня миру»;
- від 19 вересня 2017 року № 934 «Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ШЕРДІ КОРПОРЕЙШН» нежилих приміщень першого поверху № 504 загальною площею 189,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 1»;
- від 27 вересня 2017 року № 937 «Про проведення Третього Міжнародного  фестивалю «Золоті скрипки Одеси»;
- від 27 вересня 2017 року № 941 «Про відзначення Дня ветерана і Міжнародного дня громадян похилого віку в м. Одесі»;
- від 27 вересня 2017 року № 942 «Про погодження Морехідному училищу імені О.І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія» проведення ходи з нагоди «Посвяти в курсанти»;
- від 02 жовтня 2017 року № 946 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Жагну О.М.»;
- від 02 жовтня 2017 року № 947 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Лісаковському А.А.»;
- від 02 жовтня 2017 року № 948 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Ковалю О.Г.»;
- від 02 жовтня 2017 року № 949 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 02 жовтня 2017 року № 951 «Про відзначення у місті Одесі Дня захисника України»;
- від 02 жовтня 2017 року № 953 «Про відзначення грошовими преміями Одеського міського голови  спортсменів – переможців та срібних призерів ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор та Х Всесвітніх ігор, м. Одеси»;
- від 02 жовтня 2017 року № 957 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 02 жовтня 2017 року № 959 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 02 жовтня 2017 року № 960 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 02 жовтня 2017 року № 961 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 02 жовтня 2017 року № 962 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Стрекалову Е.Б.»;
- від 05 жовтня 2017 року № 963 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Андреєвій А.М.»;
- від 05 жовтня 2017 року № 964 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Тарасенко Т.П»;
- від 05 жовтня 2017 року № 965 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Чмих Н.М.»;
- від 05 жовтня 2017 року № 966 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Яковенку О.Г.»;
- від 06 жовтня 2017 року № 971 «Про проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти»;
- від 06 жовтня 2017 року № 972 «Про проведення міської гри-квесту «Місто, яке пам’ятає козаків»;
- від 06 жовтня 2017 року № 973 «Про надання дозволу на проведення у м. Одесі змагань «The Red Bull Gravity Challenge»;
- від 11 жовтня 2017 року № 977 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Луцях Ю.С.»;
- від 11 жовтня 2017 року № 978 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 11 жовтня 2017 року № 979 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 12 жовтня 2017 року № 980 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг  гр. Сенцову С.»;
- від 12 жовтня 2017 року № 986 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Козленку В.О.»;
- від 12 жовтня 2017 року № 987 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Волощук Н.О.»;
- від 12 жовтня 2017 року № 988 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Лесниченко І.Є.»;
- від 23 жовтня 2017 року № 995 «Про внесення змін до бюджету  міста Одеси на 2017 рік»;
- від 23 жовтня 2017 року № 998 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Олійник Л.В.»;
- від 23 жовтня 2017 року № 1000 «Про проведення міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу української пісні «На крилах пісень – від давнини до сучасності»;
- від 23 жовтня 2017 року № 1001 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Броварській М.В.»;
- від 23 жовтня 2017 року № 1002 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 23 жовтня 2017 року № 1003 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 23 жовтня 2017 року № 1004 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 23 жовтня 2017 року № 1005 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 23 жовтня 2017 року № 1006 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1007 «Про надання дозволу на проведення календарного матчу чемпіонату Європи з регбі-15 між збірними командами України та Швеції»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1008 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Воронюку А.А.»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1009 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Смородіновій О.Є.»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1011 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Кузаконь Н.В.»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1012 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Дмитрієвій Н.О.»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1013 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Юргель Н.Л.»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1014 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Качмолі І.В.»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1015 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Анатьєву Г.В.»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1016 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Кістюку О.В.»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1017 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Рябову П.М.»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1018 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Осіпян Н.К.»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1019 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Кірток І.Б»;
- від 25 жовтня 2017 року № 1020 «Про надання матеріальної допомоги особам з порушенням слуху з нагоди відзначення Міжнародного дня глухих»;
- від 27 жовтня 2017 року № 1031 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ КІОКУШИН КАРАТЕ» нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 55,8 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, 
вул. Давида Ойстраха, 12»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1036 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Волошиній Т.О.»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1039 «Про організацію та проведення міського конкурсу читців, поетів та прозаїків «Срібне слово»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1040 «Про внесення змін до бюджету  міста Одеси на 2017 рік»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1042 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Азатяну К.Г. нежитлового приміщення цокольного поверху № 504 загальною площею 50,1 кв.м, що розташоване за адресою: 
м. Одеса, вул. Софіївська, 2-Б»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1044 «Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ДІСА ГРУП» частини приміщення першого поверху загальною площею 1,5 кв.м, що розташоване за адресою: 
м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 15-а»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1045 «Про передачу в оренду громадській організації (ГО) «Чорноморець-1988» нежилих підвальних приміщень   
№ 501 загальною площею 260,9 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Юрія Олеші, 10»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1048 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «БІТ-ЮГ А» частини підвального приміщення обідньої зали загальною площею 5,1 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 60»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1049 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ОДЕСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ КІОКУШИН КАРАТЕ» нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 63,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Велика                        Арнаутська, 2-б»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1050 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ОДЕСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 45 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ «МРІЯ» частини нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 2,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Літакова, 5»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1051 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ» нежилих приміщень першого поверху загальною площею 250,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, 
вул. Льва Толстого, 21»;
- від 31 жовтня 2017 року № 1053 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ЄДНІСТЬ – НАША СИЛА» частини нежитлових приміщень першого поверху № 607 загальною площею 45,4 кв.м, що розташовані за адресою: 
м. Одеса, вул. Героїв Крут (Валентини Терешкової), 3»;
- від 01 листопада 2017 року № 1058 «Про організацію та проведення фестивалю молодіжної творчості «Одеська хвиля»;
- від 06 листопада 2017 року № 1060 «Про проведення в місті Одесі чемпіонату Державної прикордонної служби України з поліатлону»;
- від 07 листопада 2017 року № 1064 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Барбакар Л.І.»;
- від 07 листопада 2017 року № 1065 «Про проведення молодіжного форуму «Перспективи та розвиток молодіжного руху міста Одеси»;
- від 07 листопада 2017 року № 1066 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 07 листопада 2017 року № 1067 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 07 листопада 2017 року № 1070 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Кутаса О.О.»;
- від 07 листопада 2017 року № 1071 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Спиридонової А.»;
- від 07 листопада 2017 року № 1072 «Про проведення науково-практичного семінару для вчителів навчальних закладів «Зрима пісня України»;
- від 07 листопада 2017 року № 1073 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Сесь В.О.»;
- від 07 листопада 2017 року № 1074 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Карнаух Л.С.»;
- від 08 листопада 2017 року № 1078 «Про нагородження кращих Почесних караулів загальноосвітніх навчальних закладів міста за підсумками несення Почесної Вахти Пам’яті у 2017 році»;
- від 08 листопада 2017 року № 1079 «Про відзначення в м. Одесі Міжнародного дня сліпих»;
- від 17 листопада 2017 року № 1089 «Про надання матеріальної допомоги особам з порушенням зору з нагоди відзначення Міжнародного дня сліпих»;
- 20 листопада 2017 року № 1091 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Педурару І.М.»;
- 20 листопада 2017 року № 1092 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Васильєву О.М.»;
- 20 листопада 2017 року № 1093 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Деревенській Г.І.»;
- 20 листопада 2017 року № 1094 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- 20 листопада 2017 року № 1095 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- 20 листопада 2017 року № 1096 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- 20 листопада 2017 року № 1097 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- 20 листопада 2017 року № 1098 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- 20 листопада 2017 року № 1099 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Погонцю В.»;
- від 20 листопада 2017 року № 1100 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Владики О.М.»;
- від 20 листопада 2017 року № 1101 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Склярука А.П.»;
- від 20 листопада 2017 року № 1104 «Про виділення коштів»;
- від 20 листопада 2017 року № 1105 «Про заходи щодо відзначення у 
м. Одесі  Дня Гідності та Свободи»;
- від 21 листопада 2017 року № 1106 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Камшук О.В.»;
- від 21 листопада 2017 року № 1107 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Вастерової Г.В.»;
- від 21 листопада 2017 року № 1108 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Крейтор О.О.»;
- від 22 листопада 2017 року № 1114 «Про передачу в оренду фізичній  особі-підприємцю (ФОП) Зайцеву А.С. частини нежитлових приміщень першого поверху № 514 загальною площею 53,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 14»;
- від 22 листопада 2017 року № 1122 «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (ПП) «ПРОФІТ ЛАЙТ ПЛЮС» частини нежилих приміщень першого поверху загальною площею  95,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 2»;
- від 22 листопада 2017 року № 1123 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Усаніну С.Ю. частин підземних пішохідних переходів м. Одеси»;
- від 22 листопада 2017 року № 1124 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ПАНЧЕР» нежилих підвальних приміщень № 521 загальною площею 250,4 кв.м,  що розташовані за адресою: м. Одеса,  вул. Академіка Корольова, 94»;
- від 22 листопада 2017 року № 1125 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) «МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО НОВОЧАРТ» нежилих підвальних приміщень загальною площею 92,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,                                               вул. Гімназична, 11»;
- від 22 листопада 2017 року № 1126 «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (ПП) «ВІРАЖ-1» нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 78,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Махачкалинська, 7»;
- від 23 листопада 2017 року № 1130 «Про вшанування у м. Одесі пам’яті жертв голодоморів в Україні»;
- від 23 листопада 2017 року № 1131 «Про передачу в оренду ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФЕДЕРАЦІЇ УШУ/ГУНФУ нежилих приміщень першого поверху загальною площею 240,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса,  просп. Академіка Глушка, 1г»;
- від 23 листопада 2017 року № 1132 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Білому Е.О. частини нежилого підвального приміщення загальною площею 45,8 кв.м, що розташоване за адресою: 
м. Одеса, пров. Маланова, 18»;
- від 23 листопада 2017 року № 1133 «Про передачу в оренду фізичній  особі-підприємцю (ФОП) Желонкіну Р.В. нежитлових приміщень підвалу 
№ 505 загальною площею 59,4 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, пров. Канатний, 5»;
- від 23 листопада 2017 року № 1134 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ЧЕРЛІДЕНГУ ГРУП ПІДТРИМКИ СПОРТИВНИХ КОМАНД» нежилого приміщення першого поверху загальною площею 60,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, просп. Небесної Сотні (Маршала Жукова), 12-а»;
- від 23 листопада 2017 року № 1136 «Про передачу в оренду ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ (ФОП) КОДЕНКУ АНДРІЮ ОЛЕГОВИЧУ нежилого приміщення першого поверху загальною площею 130,3 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. 11-а Суворовська, 2»;
- від 23 листопада 2017 року № 1138 «Про передачу в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАСКАР» нежитлових приміщень м. Одеси»;
- від 23 листопада 2017 року № 1141 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Романченко Яні нежитлових приміщень підвалу 
№ 701 загальною площею 47,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Кузнечна, 49»;
- від 23 листопада 2017 року № 1142 «Про передачу в оренду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГО) «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕННОСТІ» нежитлових приміщень першого поверху  № 503 загальною площею 421,9 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія (Дніпропетровська дор.), 118»;
- від 23 листопада 2017 року № 1145 «Про передачу в оренду фізичній особі-підприємцю (ФОП) Саядінеджад Мехрабаді Сам Реза нежитлових приміщень підвалу № 101 загальною площею 55,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 12»;
- від 23 листопада 2017 року № 1146 «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (ПП) «ДІЕС» частини нежитлових приміщень підвалу загальною площею 45,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Середньофонтанський, 16/18»;
- від 23 листопада 2017 року № 1150 «Про скликання громадських слухань щодо обговорення проекту рішення Одеської міської ради                        «Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом у м. Одесі»;
- від 29 листопада 2017 року № 1160 «Про проведення в м. Одесі Міжнародного дня інвалідів».

Керуюча справами							        О. Оніщенко

