Проект

Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету Одеської міської ради




Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754 «Про затвердження Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради» виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

Зняти з контролю як такі, що виконані у повному обсязі, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради згідно з переліком (додається).



Міський голова									Г. Труханов



Керуюча справами								О. Оніщенко



 
Вик.: Броварська
          (Гофман 722-92-12)
 














Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 


ПЕРЕЛІК
рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, що виконані у повному обсязі та підлягають зняттю з контролю:

	від 28 лютого 2013 року № 70 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 07 липня 2013 року № 259 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 31 липня 2014 року № 168 «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності м. Одеси»;
	від 24 грудня 2015 року № 433 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 28 січня 2016 року № 25 «Про демонтаж тимчасових споруд»;

від 29 червня 2016 року № 207 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15 листопада 2006 року               № 695 та затвердження додаткової угоди до договору пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 04 квітня 2012 року № 032/кс, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 04 квітня 2012 року № 149»;
	від 29 грудня 2016 року № 451 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 грудня   2009 року № 1220 «Про передачу функцій замовника ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» на завершення будівництва підстанції «Швидкої допомоги» та 16-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими торговельними приміщеннями та підземним багаторівневим паркінгом за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 30-32» та затвердження додаткової угоди № 2»;
	від 26 січня 2017 року № 15 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 23 лютого 2017 року № 63 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
від 27 квітня 2017 року № 156 «Про затвердження проекту договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси між виконавчим комітетом Одеської міської ради та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІТРАНС» при будівництві житлових будинків із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (перший та другий пускові комплекси) за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, 102-104»;
	від 25 травня 2017 року № 203 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
від 04 жовтня 2017 року № 364 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
	від 26 жовтня 2017 року № 389 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»;
	від 30 листопада 2017 року № 425 «Про затвердження дислокації місць розташування стаціонарних постів охорони комунального підприємства «Муніципальна охорона»;
	від 30 листопада 2017 року № 440 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22 лютого 2006 року № 147 «Про надання дозволу управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на проектування та будівництво загальноосвітньої школи на 1000 місць та розробку проекту відведення земельної ділянки за адресою:              м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8»;
	від 30 листопада 2017 року № 454 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 28 грудня 2017 року № 486 «Про затвердження Плану дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)  на 2018 рік»;
	від 25 січня 2018 року № 39 «Про призначення управління дорожнього господарства Одеської міської ради замовником з розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з капітального ремонту (відновлення) покриття пішохідної зони Одеської загальноосвітньої школи 
№ 37 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 26»;
від 28 лютого 2018 року № 70 «Про затвердження типової форми контракту з керівником комунального підприємства»;
	від 29 березня 2018 року № 132 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»;
	від 29 березня 2018 року № 140 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 26 квітня 2018 року № 188 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 31 травня 2018 року № 207 «Про результати роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та затвердження заходів щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років»;
від 31 травня 2018 року № 241 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»;
	від 27 червня 2018 року № 296 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 26 липня 2018 року № 325 «Про демонтаж тимчасових споруд  на ділянках пляжів міста Одеси»;
	від 26 липня 2018 року № 334 «Про демонтаж тимчасових споруд»;
	від 30 серпня 2018 року № 353 «Про надання житлового приміщення сім’ї Бурлаченка О.В. з фонду житла для тимчасового проживання»;
від 30 серпня 2018 року № 375 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі»;
	від 27 вересня 2018 року № 405 «Про надання житлового приміщення сім’ї гр. Хоружи В.С. із фонду житла для тимчасового проживання»;
від 27 вересня 2018 року № 419 «Про скасування погодження схеми розміщення тимчасових споруд на орендованій ділянці пляжу міста Одеси, наданої управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради»;
	від 27 вересня 2018 року № 424 «Про затвердження проекту договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси між виконавчим комітетом Одеської міської ради та Пасько Тетяною Андріївною при реконструкції індивідуального житлового будинку з розширенням у межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності за адресою: м. Одеса, 
вул. Корнюшина, 4»;
	 від 25 жовтня 2018 року № 432 «Про забезпечення житлом громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов у Київському районі міста Одеси»;
	від 25 жовтня 2018 року № 434 «Про заходи щодо ліквідації               снігових заметів та ожеледиці на території м. Одеси в зимовий період                              2018-2019 років»;
	від 25 жовтня 2018 року № 436 «Про встановлення тарифів на послуги 
з вивезення  рідких побутових відходів для населення міста Одеси»;
від 25 жовтня 2018 року № 437 «Про надання житлового приміщення 
гр. Ширшовій К.Є. з фонду житла для тимчасового проживання»;
від 25 жовтня 2018 року № 439 «Про надання житлового приміщення сім’ї гр. Піддубної К.Ю. із фонду житла для тимчасового проживання»;
від 25 жовтня 2018 року № 440 «Про затвердження акта приймання-передачі з державної до комунальної власності територіальної громади  
м. Одеси гуртожитку з інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами водопостачання та водовідведення, розташованих за адресою: 
м. Одеса, вул. Дальницька, 13»;
	від 25 жовтня 2018 року № 454 «Про передачу на баланс комунальній установі «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)» та закріплення за нею на праві оперативного управління майна, що обліковується на балансі комунальної установи «Муніципальна варта»;
	від 25 жовтня 2018 року № 456 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
	від 25 жовтня 2018 року № 458 «Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі»;
	від 25 жовтня 2018 року № 461 «Про передачу Одеській загальноосвітній школі № 41 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області на баланс устаткування стадіону, розташованого за адресою:                       м. Одеса, пл. Мічуріна, 9»;
	від 25 жовтня 2018 року № 462 «Про передачу установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» автотранспортного засобу»;
	від 29 листопада 2018 року № 468 «Про передачу в управління службі 
у справах дітей Одеської міської ради квартири № 59, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 24»;
	від 29 листопада 2018 року № 489 «Про передачу комунальному підприємству «Міськзелентрест» підмітально-прибиральної машини марки BUCHER CITY CAT 5006 зі спеціалізованим обладнанням»;
від 29 листопада 2018 року № 495 «Про продовження строку проживання гр. Гусєвої К.Г. у житловому приміщенні із фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 29 листопада 2018 року № 504 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та фізичних осіб, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду»; 
	від 29 листопада 2018 року № 522 «Про передачу комунальному підприємству «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання книжкового сканера METIS EDS GAMMA у комплекті та серверного обладнання»;
	від 29 листопада 2018 року № 525 «Про передачу комунальному позашкільному навчальному закладу «Дитяча музична школа № 3 м. Одеси» на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління майнового комплексу «Літній кіномайданчик» площею 431,3 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Петра Лещенка, 28»;
	від 29 листопада 2018 року № 528 «Про передачу комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» газової котельні (малої потужності), розташованої на території Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88»;
від 29 листопада 2018 року № 536 «Про передачу на період воєнного  стану Одеському обласному військовому комісаріату приміщень Одеського міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» для тимчасового розміщення військовослужбовців»;
	від 26 грудня 2018 року № 551 «Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»;
від 26 грудня 2018 року № 553 «Про передачу управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради на баланс   (в управління) споруд у вигляді підпірних стін у районі нахильного ліфта та переходу між Грецьким та Стамбульським парками за адресою: 
м. Одеса, бул. Приморський»;
від 26 грудня 2018 року № 562 «Про передачу комунальному підприємству «Міськзелентрест» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання майна, що обліковується на балансі департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради»;
	від 28 грудня 2018 року № 583 «Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації на чергових виборах Президента України  
31 березня 2019 року»;
	від 24 січня 2019 року № 14 «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунальної установи «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» основних засобів»;
від 24 січня 2019 року № 15 «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10» основних засобів»;
	від 24 січня 2019 року № 16 «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 11» основних засобів»;
	від 24 січня 2019 року № 17 «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 28» Одеської міської ради основних засобів»;
від 24 січня 2019 року № 30 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків»;
	від 24 січня 2019 року № 31 «Про передачу на баланс комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» та закріплення за нею на праві оперативного управління майна, що обліковується на балансі комунального підприємства «Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування»;
	від 24 січня 2019 року № 33 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі»;
від 24 січня 2019 року № 34 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлових приміщень другого поверху загальною площею 292,9 кв.м, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8»;
	від 24 січня 2019 року № 35 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що розташовані 
в місті Одесі»;
	від 24 січня 2019 року № 36 «Про передачу комунальному підприємству «Одеські інженерні мережі» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання нежитлових приміщень підвалу № 506 загальною площею 171,36 кв.м, які розташовані за адресою: м. Одеса, 
пров. Середньофонтанський, 16/18»;
	від 24 січня 2019 року № 37 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежилих приміщень п’ятого поверху № 507 загальною площею 51,6 кв.м, які розташовані за адресою: 
м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11»;
	від 28 лютого 2019 року № 59 «Про передачу комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання комплектної трансформаторної підстанції КТП-4514 із зовнішніми інженерними мережами електропостачання, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Одеси та розташована за адресою: м. Одеса,                   вул. Польська, 16»;
від 28 лютого 2019 року № 62 «Про продовження громадянам строку проживання в житлових приміщеннях з фонду житла для тимчасового проживання»;
	від 28 лютого 2019 року № 68 «Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків»;
	від 28 лютого 2019 року № 71 «Про передачу комунальному підприємству «Міські дороги» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання зупинкових комплексів у м. Одесі»;
	від 28 лютого 2019 року № 75 «Про передачу управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління Демонстраційного павільйону (включаючи зовнішню пірамідальну скляну конструкцію та залишки культурного шару античного поселення V-III ст. до н.е.) на Приморському бульварі»;
	від 28 лютого 2019 року № 76 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежитлових приміщень першого та другого поверхів № 656 загальною площею                    747,4 кв.м, які розташовані за адресою: м. Одеса,  вул. Академіка Філатова, 2-А»;
	від 28 лютого 2019 року № 77 «Про передачу комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» в оперативне управління ділянок штучних пляжів м. Одеси для розміщення баз-стоянок маломірного флоту»;
	від 28 лютого 2019 року № 84 «Про передачу установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» автотранспортних засобів»;
	від 28 березня 2019 року № 98 «Про передачу на баланс комунальній установі «Центр невідкладної медичної допомоги» Одеської міської ради та закріплення за нею на праві оперативного управління майна, що обліковується на балансі комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради»;
від 28 березня 2019 року № 113 «Про передачу комунальній установі «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)» на баланс та закріплення за нею на праві оперативного управління майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси»;
	від 28 березня 2019 року № 120 «Про передачу комунальній установі «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради» на баланс із закріпленням за нею на праві оперативного управління автотранспортного засобу»;
	від 25 квітня 2019 року № 153 «Про передачу департаменту освіти та науки Одеської міської ради на баланс та в управління нежитлові приміщення загальною площею  141,3 кв.м, що розташовані за адресою:                  м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 20»;
	від 25 квітня 2019 року № 154 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради частини нежитлових приміщень першого та другого поверхів загальною площею 561,4 кв.м, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ясна, 6»;
від 25 квітня 2019 року № 155 «Про передачу управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради на баланс нежитлових приміщень першого та другого поверхів № 502 загальною площею 313,9 кв.м, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 66»;
	від 25 квітня 2019 року № 156 «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради нежилих приміщень першого поверху № 553 загальною площею 75,8 кв.м, які розташовані за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дор., 144/2-А»;
від 25 квітня 2019 року № 157 «Про передачу комунальному підприємству «Одескомунтранс» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання частини нежитлових приміщень будинків, будівель та споруд, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3».




Керуюча справами		                                                         О. Оніщенко

 

