Розпорядження
Одеського міського голови
№ 18 від 21.01.2019 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).




 	Г. Труханов


 
 















Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 21.01.2019 р.
№ 18


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


- від 19 січня 2016 року № 19 «Про створення робочої групи з проведення оцінки ефективності здійснення виконавчими органами Одеської міської ради, підпорядкованими заступнику міського голови Шандрику В.І., контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України»;
- 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»;
- від 10 травня 2016 року № 400 «Про проведення в м. Одесі традиційного фестивалю «Дні Польщі» у 2016 році»;
- від 11 травня 2016 року № 404 «Про створення робочої групи з проведення оцінки ефективності здійснення виконавчими органами Одеської міської ради, підпорядкованими заступнику міського голови Цвірінько З.М., контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України»;
- від 20 вересня 2016 року № 925 «Про створення робочої групи з проведення оцінки ефективності здійснення департаментом муніципальної безпеки, департаментом екології та розвитку рекреаційних зон, департаментом внутрішньої політики, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху, департаментом оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, управлінням реклами, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України»;
- від 06 квітня 2017 року № 274 «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (ПП) «АРІАНТА» частини підземного пішохідного переходу загальною площею 15,0 кв.м, що розташований                          за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка»;
- від 10 квітня 2017 року № 299 «Про громадський бюджет  міста Одеси на 2017 рік»;
- від 21 квітня 2017 року № 360 «Про створення робочої групи  з питань розробки проекту Міської комплексної програми енергоефективності 
у м. Одесі на 2017-2021 роки»;
- від 01 червня 2017 року № 505 «Про внесення змін до 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»;
- від 14 червня 2017 року № 553 «Про створення робочої групи з вивчення та впровадження «Механізму дружнього допиту»;
- від 17 липня 2017 року № 677 «Про створення міської комісії з обстеження об’єктів торгівлі швидкопсувними продуктами та напоями»;
- від 17 липня 2017 року № 678 «Про створення робочої групи з проведення оцінки ефективності здійснення департаментом міського господарства Одеської міської ради, департаментом економічного розвитку Одеської міської ради, департаментом міжнародних зв’язків Одеської міської ради, департаментом аналітики та контролю Одеської міської ради, управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України»;
- від 07 серпня 2017 року № 761 «Про передачу в оренду комунальній установі (КУ) «Міський інформаційно-аналітичний центр» частини нежитлових приміщень першого та другого поверхів загальною площею                    54,7 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17»;
- від 19 вересня 2017 року № 928 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів                    м. Одеси»;
- від 05 жовтня 2017 року № 967 «Про громадський бюджет міста Одеси на 2018 рік»;
- від 30 січня 2018 року № 31 «Про створення робочої групи з проведення оцінки ефективності здійснення управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами  Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України»;
- від 08 лютого 2018 року № 48 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту по вул. Преображенській (на ділянці від вул. Пастера до  
вул. Софіївської) у м. Одесі»;
- від 22 лютого 2018 року № 86 «Про проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»;
- від 05 березня 2018 року № 26В «Про відрядження Маркової Т.Ю. та Дяченко А.В.»;
- від 13 березня 2018 року № 143 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19 листопада 2014 року № 1150 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови студентам вищих навчальних закладів м. Одеси»;
- від 15 березня 2018 року № 149 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів                   м. Одеси»;
- від 23 березня 2018 року № 177 «Про надання дозволу на проведення   в м. Одесі параду з нагоди Дня Незалежності Грецької Республіки та 25-річчя встановлення побратимства між містами Одесою та Піреєм»;
- від 28 березня 2018 року № 191 «Про заходи з підготовки пляжів міста Одеси до роботи в період курортного сезону 2018 року та забезпечення вільного доступу на їх територію»;
- від 02 квітня 2018 року № 217 «Про виділення коштів на організацію та проведення заходів, присвячених Всесвітньому дню здоров’я, в м. Одесі 
у 2018 році»;
- від 04 квітня 2018 року № 228 «Про надання дозволу на проведення проекту «Грецький Великдень» у м. Одесі»;
- від 13 квітня 2018 року № 59В «Про відрядження Маркової Т.Ю., Дяченко А.В.»;
- від 13 квітня 2018 року № 245 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту по вул. Базарній, на ділянці між вул. Пушкінською і Осипова та у межах перехрестя вул. Базарної та Пушкінської»;
- від 08 травня 2018 року № 343 «Про створення робочої групи з проведення  оцінки ефективності здійснення департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами  Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України»;
- від 08 травня 2018 року № 344 «Про створення організаційного комітету з координації проведення Четвертого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси»;
- від 11 травня 2018 року № 351 «Про призначення стипендії Одеського міського голови студентам вищих навчальних закладів м. Одеси»;
- від 11 травня 2018 року № 360 «Про проведення в м. Одесі Міжнародної конференції City Health International 2018 «Healthy responses                   in a time of change» «Здорові міста в епоху змін»;
- від 15 травня 2018 року № 368 «Про створення організаційного комітету з підготовки та проведення Міжнародних змагань з плавання на відкритій воді «Oceanman Odessa 2018»;
- від 18 травня 2018 року № 409 «Про розміщення соціальної реклами 
з популяризації енергозберігаючих заходів у м. Одесі»;
- від 23 травня 2018 року № 424 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків під час літніх канікул у 2018 році»;
- від 25 травня 2018 року № 80В «Про відрядження Абрамової Є.Г., Тетюхіна С.М.»;
- від 25 травня 2018 року № 81В «Про відрядження Жемана Д.О.»;
- від 25 травня 2018 року № 446 «Про створення робочої групи з координації проведення заходів контролю за дотриманням вимог діючого законодавства України суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території узбережжя протягом курортного сезону 2018 року»;
- від 30 травня 2018 року № 454 «Про скликання громадських  слухань щодо обговорення проекту рішення Одеської  міської  ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 09 листопада 2005 року № 4858-IV «Про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на  території  міста  Одеси»;
- від 01 червня 2018 року № 464 «Про виділення коштів на організацію та проведення заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей,                         у місті Одесі у 2018 році»;
- від 05 червня 2018 року № 86В «Про відрядження 
Орловського А.Й., Боєвої С.Ю., Байрамова Ю.Г.»;
- від 07 червня 2018 року № 88В «Про відрядження Бриндака О.Б.»;
- від 18 червня 2018 року № 519 «Про створення комісії з обстеження систем зливової та каналізаційної мереж та випусків у море в межах території  Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та вул. Приморської (від Польського узвозу до Військового узвозу)»;
- від 19 червня 2018 року № 541 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2018 рік»;
- від 19 червня 2018 року № 546 «Про організацію та проведення інформаційної кампанії із захисту прав дітей, протидії дитячому жебрацтву»;
- від 26 червня 2018 року № 574 «Про скликання громадських слухань щодо обговорення проекту тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення міста Одеси»;
- від 26 червня 2018 року № 575 «Про проведення Х щорічних Рішельєвських академічних читань в м. Одесі у 2018 році»;
- від 26 червня 2018 року № 576 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Правенку М.Д.»;
- від 26 червня 2018 року № 577 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Матяжу Д.О.»;
- від 26 червня 2018 року № 578 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Михайловій Г.П.»;
- від 26 червня 2018 року № 579 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Самойленку А.І.»;
- від 26 червня 2018 року № 583 «Про створення організаційного комітету з підготовки та проведення міжнародного легкоатлетичного спортивно-масового заходу «Одеський напівмарафон 2018»;
- від 02 липня 2018 року № 588 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Рибалці К.С.»;
- від 03 липня 2018 року № 97В «Про відрядження Тимах І.Я.»;

- від 05 липня 2018 року № 596 «Про надання допомоги багатодітній родині гр. Кобелецької О.В.»;
- від 05 липня 2018 року № 597 «Про надання допомоги багатодітній родині гр. Кобелецької О.В.»;
- від 05 липня 2018 року № 600 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Абросімовій О.А.»;
- від 05 липня 2018 року № 601 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Бабич Т.М.»;
- від 05 липня 2018 року № 602 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Артикуленко Є.К.»;
- від 05 липня 2018 року № 604 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Кєлєш І.І.»;
- від 05 липня 2018 року № 609 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 05 липня 2018 року № 610 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Улизько Т.Ю.»;
- від 05 липня 2018 року № 611 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Бондарчук О.І.»;
- від 05 липня 2018 року № 613 «Про припинення щомісячної доплати до пенсії Муратовій К.Г.»;
- від 06 липня 2018 року № 617 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту по вул. Ланжеронівській, на ділянці між вул. Гаванною 
і вул. Катерининською, та по вул. Катерининській, на ділянці між  
вул. Ланжеронівською і пл. Катерининською»;
- від 09 липня 2018 року № 621 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Єрмолюк К.О.»;
- від 09 липня 2018 року № 622 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 09 липня 2018 року № 623 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 09 липня 2018 року № 624 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 09 липня 2018 року № 625 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 09 липня 2018 року № 626 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 05 червня 2018 року № 479 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 10 липня 2018 року № 628 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту по вул. Сегедській, на ділянці від будинку № 10 по 
вул. Сегедській до просп. Гагаріна»;
- від 11 липня 2018 року № 632 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Чорному О.М.»;
- від 17 липня 2018 року № 636 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Палагіній Г.М.»;
- від 17 липня 2018 року № 637 «Про виділення коштів на поховання Почесного громадянина міста Одеси Муратової К.Г.»;
- від 17 липня 2018 року № 639 «Про виділення коштів на проведення 
ІV Фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері»;
- від 17 липня 2018 року № 640 «Про надання допомоги                                         гр. Рогович В.В. на організацію та проведення поховання сина»;
- від 17 липня 2018 року № 641 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Кривку С.С.»;
- від 20 липня 2018 року № 644 «Про виділення коштів на організацію та надання підтримки у проведенні ІТ-форуму «DATA SUMMER СONF» 
у м. Одесі»;
- від 24 липня 2018 року № 104В «Про відрядження до міста Клайпеди (Литовська Республіка)»;
- від 24 липня 2018 року № 648 «Про проведення в м. Одесі                                ХХIІ Міжнародного книжкового ярмарку «Зелена хвиля» та                                        VІ Міжнародного Корнейчуковського фестивалю дитячої літератури»;
- від 24 липня 2018 року № 650  «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Колпаковій С.В.»;
- від 24 липня 2018 року № 651 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Халикову В.Б.»;
- від 24 липня 2018 року № 652 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Кульчинській Н.В.»;
- від 24 липня 2018 року № 653 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Сулимі В.В.»;
- від 24 липня 2018 року № 656 «Про виділення коштів на підготовку відеороликів із соціально важливими для міста проектами для презентації міжнародним донорським організаціям»;
- від 25 липня 2018 року № 657 «Про скликання громадських слухань щодо обговорення проекту Правил приймання стічних вод до систем централізованого  водовідведення у місті Одесі»;
- від 26 липня 2018 року № 659 «Про виділення коштів на організацію та проведення заходів, присвячених відзначенню у м. Одесі 1030-річчя хрещення Київської Русі – України»;
- від 30 липня 2018 року № 662 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 30 липня 2018 року № 663 «Про   відзначення   у   м.  Одесі                      Дня  фізичної культури та спорту України»;
- від 30 липня 2018 року № 664 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 30 липня 2018 року № 665 «Про скликання громадських слухань щодо обговорення проекту тарифів на послуги з вивезення рідких побутових відходів для населення міста Одеси»;
- від 31 липня 2018 року № 668 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Гроздєвій Т.А.»;
- від 01 серпня 2018 року № 672 «Про проведення міжнародного бізнес-форуму «ODESA 5T INVESTMENT PROMOTION FORUM»;
- від 03 серпня 2018 року № 673 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2018 рік»;
- від 03 серпня 2018 року № 679 «Про проведення міжнародного легкоатлетичного спортивно-масового заходу «3rd Odesa Half Marathon 2018»;
- від 03 серпня 2018 року № 682 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Осадчевій О.В.»;
- від 03 серпня 2018 року № 683 «Про надання допомоги                                  гр. Галагану В.В. на організацію та проведення поховання батька»;
- від 06 серпня 2018 року № 685 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Протусявічусу О.В.»;
- від 06 серпня 2018 року № 687 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 06 серпня 2018 року № 688 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 06 серпня 2018 року № 689 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 06 серпня 2018 року № 690 «Про надання дозволу на проведення профорієнтаційного інтерактивного заходу для дітей «Місто професій – 2018»;
- від 07 серпня 2018 року № 692 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 05 червня 2018 року № 479 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 08 серпня 2018 року № 693 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2018 рік»;
- від 08 серпня 2018 року № 694 «Про створення робочої групи з обстеження технічного стану дамби Хаджибейського лиману»;
- від 08 серпня 2018 року № 695 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 08 серпня 2018 року № 696 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 08 серпня 2018 року № 697 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Шадьковій Н.М.»;
- від 08 серпня 2018 року № 698 «Про надання дозволу на проведення урочистого відкриття та закриття четвертого етапу Національної гоночної серії  «Кубок Лиманів» ралі «Куяльник»;
- від 08 серпня 2018 року № 700 «Про виділення коштів на організацію та підтримку проведення міжнародного бізнес-форуму «ODESA 5T INVESTMENT PROMOTION FORUM»;
- від 09 серпня 2018 року № 701 «Про проведення у м. Одесі процесійної ходи»;
- від 09 серпня 2018 року № 702 «Про проведення у м. Одесі концерту Одесько-Сімферопольської єпархії Римо-Католицької Церкви»;
- від 13 серпня 2018 року № 704 «Про надання допомоги гр. Латі В.В. на організацію та проведення поховання чоловіка»;
- від 13 серпня 2018 року № 705 «Про проведення третього міжнародного фестивалю степу «ODESSA TAP  FESTIVAL»  у м. Одесі»;
- від 14 серпня 2018 року № 108В  «Про відрядження Крижалко Л.М.»;
- від 15 серпня 2018 року № 709 «Про проведення спортивного фестивалю «Всеукраїнські пляжні ігри»;
- від 15 серпня 2018 року № 710 «Про проведення заходу «Odessa Gospel Music Fest»;
- від 15 серпня 2018 року № 711 «Про проведення                                            ХІХ Загальнонаціонального  конкурсу «Українська мова – мова єднання»;
- від 15 серпня 2018 року № 712 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Кондратьєвої Є.В.»;
- від 15 серпня 2018 року № 713 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Бичикова С.О.»;
- від 15 серпня 2018 року № 714 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Максимляк Г.О.»;
- від 16 серпня 2018 року № 718 «Про відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці незалежності України»;
- від 16 серпня 2018 року № 722 «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 користування системою»;
- від 16 серпня 2018 року № 723 «Про проведення Вишиванкового фестивалю до 27-ї річниці незалежності України»;
- від 17 серпня 2018 року № 727 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Заболотному О.І.»;
- від 17 серпня 2018 року № 728 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Ланець Л.М.»;
- від 17 серпня 2018 року № 729 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Назаровій А.Б.»;
- від 17 серпня 2018 року № 730 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Паламарчуку П.Г.»;
- від 23 серпня 2018 року № 735 «Про святкування Дня міста Одеси                   у 2018 році»;
- від 27 серпня 2018 року № 737 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Вірановській О.М.»;
- від 27 серпня 2018 року № 739 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Свіщенку С.Я.»;
- від 27 серпня 2018 року № 740 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Чеховській М.І.»;
- від 27 серпня 2018 року № 742 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 27 серпня 2018 року № 743 «Про проведення літературного  концерту на Потьомкінських сходах»;
- від 27 серпня 2018 року № 745 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 27 серпня 2018 року № 747 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 27 серпня 2018 року № 748 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Когут К.Г.»;
- від 27 серпня 2018 року № 749 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Куликовського С.П.»;
- від 27 серпня 2018 року № 750 «Про надання дозволу на проведення Міжнародних змагань з плавання на відкритій воді «Oceanman Odessa 2018»;
- від 29 серпня 2018 року № 752 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Посмітній Н.М.»;
- від 29 серпня 2018 року № 753 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 29 серпня 2018 року № 754 «Про надання адресної грошової допомоги гр. Заставниченко Т.О.»;
- від 29 серпня 2018 року № 755 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 29 серпня 2018 року № 756 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Бондаренку О.Ю.»;
- від 29 серпня 2018 року № 757 «Про організацію та проведення музично-розважального заходу «Трамвай щастя»;
- від 29 серпня 2018 року № 758 «Про проведення фестивалю декоративно-ужиткового мистецтва – виставки робіт та майстер-класів переможців міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси»;
- від 30 серпня 2018 року № 762 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Черкащенку Б.О.»;
- від 30 серпня 2018 року № 763 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Гріцай Р.П.»;
- від 30 серпня 2018 року № 764 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Панфілову В.О.»;
- від 30 серпня 2018 року № 765 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Михайліченко І.О.»;
- від 30 серпня 2018 року № 766 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Кісельовій О.П.»;
- від 30 серпня 2018 року № 772 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 30 серпня 2018 року № 773 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 31 серпня 2018 року № 113В «Про відрядження Бедреги С.М., Маркової Т.Ю.»;
- від 31 серпня 2018 року № 116В «Про відрядження Столбової І.Є.»;
- від 31 серпня 2018 року № 117В «Про відрядження Китайської О.П.»;
- від 03 вересня 2018 року № 774 «Про проведення у місті Одесі «Одеської жіночої конференції»;
- від 04 вересня 2018 року № 780 «Про надання адресної грошової  допомоги в особливих випадках»;
- від 04 вересня 2018 року № 781 «Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках»;
- від 04 вересня 2018 року № 782 «Про надання матеріальної допомоги на реабілітацію та оздоровлення»;
- від 05 вересня 2018 року № 783 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Алєксєєвій Н.С.»;
- від 05 вересня 2018 року № 784 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Павловській О.С.»;
- від 05 вересня 2018 року № 785 «Про виділення коштів на організацію та надання підтримки у проведенні ІТ-форуму «ODESSA BLOCKCHAIN SUMMIT 2018» у місті Одесі»;
- від 07 вересня 2018 року № 119В «Про відрядження                            Олійникової О.А.»;
- від 11 вересня 2018 року № 792 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Леде К.Д.»;
- від 11 вересня 2018 року № 793 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Ткач І.В.»;
- від 11 вересня 2018 року № 797 «Про надання матеріальної допомоги на закупівлю комп’ютерної та офісної техніки»;
- від 11 вересня 2018 року № 799 «Про погодження Морехідному коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія» проведення ходи з нагоди «Посвяти  в курсанти»;
- від 12 вересня 2018 року № 800 «Про виділення коштів на організацію та надання підтримки у проведенні Міжнародної конференції City Health International 2018 «Healthy responses in a time of change» «Здорові міста                         в епоху змін»;
- від 13 вересня 2018 року № 801 «Про відзначення в м. Одесі Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня жестових мов»;
- від 14 вересня 2018 року № 805 «Про надання дозволу на проведення змагань з класичного серфінгу «Arcadia 2018»;
- від 17 вересня 2018 року № 806 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Яковлевій М.М.»;
- від 17 вересня 2018 року № 807 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Білій А.С.»;
- від 17 вересня 2018 року № 808 «Про надання адресної грошової  допомоги гр. Дьячковій Н.М.»;
- від 17 вересня 2018 року № 811 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Шклярука М.Л.»;
- від 17 вересня 2018 року № 812 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Азакової А.Г.»;
- від 17 вересня 2018 року № 813 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Мошняги Л.О.»;
- від 17 вересня 2018 року № 814 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Хечумян М.Г.»;
- від 17 вересня 2018 року № 815 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Колокольцевої Ю.В.»;
- від 17 вересня 2018 року № 816 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення  ремонту будинку багатодітної сім’ї Бацевича В.А.»;
- від 17 вересня 2018 року № 817 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної сім’ї Ткаченка Д.В.»;
- від 17 вересня 2018 року № 818 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири дитячого будинку сімейного типу, створеного на базі прийомної сім’ї родини Сокур-Стеценка»;
- від 18 вересня 2018 року № 819 «Про відзначення у м. Одесі                            Дня партизанської слави»;
- від 18 вересня 2018 року № 820 «Про проведення міського конкурсу малюнків «Як я розумію ґендерну рівність»;
- від 18 вересня 2018 року № 821 «Про проведення заходів у Міському саду в рамках Міжнародного джазового фестивалю «Оdessa JazzFest»;
- від 19 вересня 2018 року № 828 «Про проведення Четвертого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси»;
- від 19 вересня 2018 року № 829 «Про виділення коштів»;
- від 26 вересня 2018 року № 126В «Про відрядження                               Броварської М.В.»;
- від 26 вересня 2018 року № 843 «Про проведення Міжнародного дня Інститутів Конфуція»;
- від 26 вересня 2018 року № 844 «Про проведення заходу, присвяченого Дню пам’яті преподобного Кукши Одеського, у м. Одесі»;

- від 27 вересня 2018 року № 127В «Про відрядження до міста-побратима Марселя»;
- від 01 жовтня 2018 року № 848 «Про погодження Морехідному училищу ім. О.І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія» проведення ходи з нагоди посвяти в курсанти»;
- від 03 жовтня 2018 року № 132В «Про відрядження                            Щеглакової Т.М., Потапенко А.А.»;
- від 03 жовтня 2018 року № 877 «Про оплату витрат, пов’язаних з участю Чернової Варвари Сергіївни – учениці Одеської спеціалізованої школи № 35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради»;
- від 05 жовтня 2018 року № 884 «Про надання матеріальної допомоги на реабілітацію та оздоровлення»;
- від 05 жовтня 2018 року № 885 «Про проведення міської гри-квесту «Місто, яке пам'ятає козаків»;
- від 05 жовтня 2018 року № 886 «Про проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти»;
- від 08 жовтня 2018 року № 889 «Про відзначення у місті Одесі  Дня захисника України»;
- від 08 жовтня 2018 року № 890А «Про проведення фестивалю                     «Дні Ізраїлю та єврейської культури» в м. Одесі»;
- від 09 жовтня 2018 року № 892 «Про проведення заходу із вшанування жертв трагічних подій, які відбулись у м. Одесі 23 жовтня                        1941 року»;
- від 12 жовтня 2018 року № 140В «Про відрядження Маркової Т.Ю.»;
- від 12 жовтня 2018 року № 143В «Про відрядження Дяченко А.В.»;
- від 12 жовтня 2018 року № 902 «Про відзначення у місті Одесі                              74-ї річниці визволення України від нацистських окупантів»;
- від 12 жовтня 2018 року № 903 «Про організацію та проведення конференції «TransformationWave» - безпека та розвиток бізнесу»;
- від 16 жовтня 2018 року № 144В «Про відрядження Дяченко А.В.»;
- від 17 жовтня 2018 року № 910 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Колєва В.В.»;
- від 17 жовтня 2018 року № 911 «Про  надання  допомоги  на  придбання будівельних матеріалів для проведення  ремонту   будинку   багатодітної   сім’ї Бурлаки О.І.»;
- від 28 жовтня 2018 року № 950 «Про  надання  допомоги  на  придбання будівельних матеріалів для проведення  ремонту   квартири   багатодітної   сім’ї  Паламарчук В.В.»;
- від 02 листопада 2018 року № 152В «Про відрядження                            Маркової Т.Ю.».


Керуюча справами 							        О. Оніщенко

