Проект

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Одеської міської ради

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», статей 78, 137 Господарського кодексу України, рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-ІV «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси», з метою визначення правового режиму майна комунальних навчальних закладів, засновником яких є Одеська міська рада, та подальшої реєстрації відповідного речового права виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 вересня 2013 року № 358 «Про закріплення за комунальними навчальними закладами, засновниками яких є Одеська міська рада, об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси на праві оперативного управління», виклавши пункт 17 в розділі Київський район та пункти 7, 42, 48 в розділі Приморський район додатка у новій редакції (додаток 1).

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 червня 2015 року № 182 «Про закріплення за комунальними навчальними закладами, засновником яких є Одеська міська рада, об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси на праві оперативного управління», виклавши пункт 11 додатка 1 у новій редакції (додаток 2).

	3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.


Міський голова									Г. Труханов



Керуюча справами								О. Оніщенко

 
Вик.: Спектор 63-02-82
          (Головний 705-90-37)


Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№



«Київський район

№
з/п
Назва закладу
Адреса
Ідентифікаційний код закладу
Майно
(техпаспорт)









17
Одеський дошкільний навчальний заклад                 «Ясла-садок» № 267 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області
м. Одеса,
вул. Варненська, 4-Г
25431391
Нежитлова будівля та споруди загальною площею 2406,2 кв.м


Приморський район

№
з/п
Назва закладу
Адреса
Ідентифікаційний код закладу
Майно
(техпаспорт)















».
7
Одеська спеціалізована              школа № 35 I-III ступенів                                  з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
65044, м. Одеса,
просп. Гагаріна, 3

19198163
Нежитлові будівлі, загальною площею 7160,2 кв.м 

42
Одеський дошкільний навчальний заклад                «Ясла-садок» № 99 Одеської міської ради Одеської області 
65026, м. Одеса,
вул. Софіївська, 7
26389981

Нежитлова будівля, загальною площею 537,3 кв.м

48
Одеський дошкільний навчальний заклад                «Ясла-садок» № 142 Одеської міської ради Одеської області 
65029, м. Одеса,
вул. Пішонівська, 12
26390197

Нежитлова будівля, загальною площею 586,1 кв.м






   Керуюча справами											О. Оніщенко

















Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№




«Перелік об’єктів нежитлового фонду комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси, що підлягають закріпленню за комунальними навчальними закладами, 
засновником яких є Одеська міська рада, на праві оперативного управління

№
з/п
Назва закладу
Адреса
Ідентифікаційний код закладу
Майно
(техпаспорт)





».
11.
Одеський ліцей № 9 Одеської міської ради Одеської області
м. Одеса,
просп. Академіка Глушка, 1-Г
25429589
Нежила будівля та споруди загальною площею 6804,4 кв.м





Керуюча справами											О. Оніщенко








