Розпорядження
Одеського міського голови
№ 441 від 27.05.2019 р.


Про призначення уповноважених органів для здійснення контролю за ефективною діяльністю комунальних підприємств
 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування        в Україні», з метою підвищення ефективності управління та посилення контролю за ефективною діяльністю комунальних підприємств: 
 
1. Призначити уповноважені органи для здійснення контролю за ефективною діяльністю комунальних підприємств згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 14 березня 2016 року № 197 «Про призначення уповноважених органів для здійснення контролю за ефективною діяльністю комунальних підприємств».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 



									Г. Труханов

















 
Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 27.05.2019 р.
№ 441


Уповноважені органи 
для здійснення контролю за ефективною діяльністю 
комунальних підприємств 

№
з/п
Уповноважені органи
Комунальні підприємства
	

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
КП «Узбережжя Одеси»

КП «Гідропарк «Лузанівка» (в стадії ліквідації)

КП «Ланжерон»  (в стадії ліквідації)

КП «Узберіжжя» (в стадії ліквідації)

КП «ПЕО Київського району» (в стадії ліквідації)

КП «Муніципальний центр екологічної безпеки» 
	

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради
КП «Редакція газети «Одеський вісник» (в стадії ліквідації)

КП «Одеська міська друкарня»

КП «Одеські інженерні мережі»
	

Департамент комунальної власності Одеської міської ради
КП «Бюро технічної інвентаризації»

КП «Одеський міський землевпорядний центр»

КП «Земельно-кадастрове бюро при управлінні земельних ресурсів»                    (в стадії ліквідації)
	

Департамент культури та туризму Одеської міської ради
КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»

КП «Парки Одеси» 
	

Департамент міського господарства Одеської міської ради
КП «ЖКС «Вузівський»

КП «ЖКС «Чорноморський»

КП «ЖКС «Черьомушки»

КП «ЖКС «Хмельницький»

КП «ЖКС «Фонтанський»

КП «ЖКС «Порто-Франківський»

КП «ЖКС «Північний»
 
КП «ЖКС «Пересипський»

КП електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»

КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»

КП «Теплопостачання міста Одеси»

КП «Сервісний центр»

КП «Домоуправління 18» (в стадії ліквідації)

КП «Міськзелентрест»

КП «Міські дороги»

КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»

КП «Міське агентство з приватизації житла»

КП «Одескомунтранс»

КП «Одеська паливно-енергетична компанія»

КП «Агентство програм розвитку Одеси»
	

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради
КП «Одесфарм»
	

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

КП «Одесміськелектротранс»

КП «Одестранспарксервіс»
	

Юридичний департамент Одеської міської ради
КП «Право»
	

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
КП «Одеспроект»
	

Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
КП «Стадіон «Спартак»
	

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
КП «Прохідник» (в стадії ліквідації)
	

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
КП «Міське капітальне будівництво»
	

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
КП «Малиновський ринок»

КП «Ринок «Привоз» (в стадії ліквідації)

КП «РИНОК «УСПІХ-АВТО»
 



Керуюча справами                      		          О. Оніщенко


