Розпорядження
Одеського міського голови
№ 579 від 10.07.2020 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 10.07.2020 р.
№ 579

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

- від 13 лютого 2015 року № 90 «Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси»;
- від 22 лютого 2017 року № 121 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації положень Територіальної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин у місті Одесі на 2017-2019 роки»;
- від 13 лютого 2019 року № 96 «Про виділення коштів з цільового фонду Одеської міської ради»;
- від 20 березня 2019 року № 201 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту по вул. Софіївській у м. Одесі»;
- від 05 квітня 2019 року № 244 «Про заходи з підготовки пляжів міста Одеси до роботи в період курортного сезону 2019 року та забезпечення вільного доступу на їх територію»;
- від 10 травня 2019 року № 343 «Про перевірку діяльності служби           у справах дітей Одеської міської ради та комунальних установ                      «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради», «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- від 20 червня 2019 року № 552 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 25 червня 2019 року № 566 «Про виконання рішень Господарського суду Одеської області»;
- від 03 вересня 2019 року № 88В «Про відрядження Панова Б.М.»;
- від 05 вересня 2019 року № 807 «Про заходи щодо забезпечення проведення у місті Одесі чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року»;
- від 06 вересня 2019 року № 814 «Про організацію та проведення Молодіжного чемпіонату міста Одеси з гумору у 2019 році»;
- від 23 вересня 2019 року № 877 «Про реалізацію гранту між Радою Європи і департаментом культури та туризму Одеської міської ради, спрямованого на організацію та проведення робочої зустрічі координаторів глобальної мережі інтеркультурних міст (ІСС), яка відбудеться в м. Одесі             25-26 вересня 2019 року»;
- від 24 вересня 2019 року № 879 «Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які загинули,  та особам, які постраждали внаслідок пожежі у будівлі готелю «Токіо Стар»;
- від 30 вересня 2019 року № 893 «Про організацію та проведення міського конкурсу соціальної реклами»;
- від 30 вересня 2019 року № 111В «Про відрядження Брилька К.Є.»;
- від 15 жовтня 2019 року № 116В «Про відрядження до м. Пекіна та    м. Циндао (Китайська Народна Республіка)»;
- від 13 листопада 2019 року № 1055 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї Мухаметова І.П.»;
- від 15 листопада 2019 року № 1069 «Про організацію та проведення заходів до Дня студента»;
- від 18 листопада 2019 року № 1075 «Про призначення щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси у 2019 році»;
- від 18 листопада 2019 року № 134В «Про відрядження Маркової Т.Ю.»;
- від 21 листопада 2019 року № 1109 «Про організацію та проведення школи студентського самоврядування»;
- від 21 листопада 2019 року № 1119 «Про організацію та проведення фестивалю молодіжної творчості «Одеська хвиля»;
- від 02 грудня 2019 року № 1131 «Про проведення майстер-класів із рукоділля для дітей соціально незахищених верств населення»;
- від 03 грудня 2019 року № 1156 «Про заходи з відзначення у 2019 році в місті Одесі Дня місцевого самоврядування»;
- від 10 грудня 2019 року № 1184 «Про організацію та проведення конкурсу-рейтингу «Топ молодіжних лідерів Одеси»;
- від 13 грудня 2019 року № 1208 «Про виділення коштів на створення (технічне оснащення) галереї інвестиційних проектів «Odesa 5T Gallery»;
- від 18 грудня 2019 року № 1230 «Про організацію функціонування пунктів обігріву в м. Одесі в зимовий період 2019-2020 років»;
- від 19 грудня 2019 року № 1232 «Про виділення коштів з цільового фонду Одеської міської ради»;
- від 20 грудня 2019 року № 1253 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2019 рік»;
- від 02 січня 2020 року № 01 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік»;
- від 16 січня 2020 року № 14 «Про проведення православного свята Хрещення Господнього»;
- від 17 січня 2020 року № 17 «Про відзначення в місті Одесі                    Дня Соборності України»;
- від 17 січня 2020 року № 19 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 17 січня 2020 року № 21 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 17 січня 2020 року № 22 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Демяновичу С.О.»;
- від 17 січня 2020 року № 23 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Поповій В.П.»;
- від 27 січня 2020 року № 35 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Бричевій Л.С.»;
- від 27 січня 2020 року № 40 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 29 січня 2020 року № 47 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення  ремонту квартири багатодітної             сім’ї Тесленко Н.А.»;
- від 29 січня 2020 року № 48 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Гуртовому В.В.»;
- від 29 січня 2020 року № 50 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 06 лютого 2020 року № 56 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 06 лютого 2020 року № 57 «Про надання допомоги                                  гр. Слободянюк Н.В. на організацію та проведення поховання матері»;
- від 06 лютого 2020 року № 58 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної               сім’ї Абуладзе Н.А.»;
- від 06 лютого 2020 року № 59 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної              сім’ї Бабич М.С.»;
- від 06 лютого 2020 року № 61 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Каспарянц Л.П.»;
- від 06 лютого 2020 року № 62 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Марченко І.М.»;
- від 06 лютого 2020 року № 63 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Нагурній Л.В.»;
- від 06 лютого 2020 року № 64 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Нєнову В.В.»;
- від 06 лютого 2020 року № 65 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Мігель Н.К.»;
- від 06 лютого 2020 року № 66 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Орел А.А.»;
- від 06 лютого 2020 року № 67 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Антоненку С.А.»;
- від 06 лютого 2020 року № 68 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Будяченко Т.В.»;
- від 06 лютого 2020 року № 69 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Свіщенко Л.В.»;
- від 07 лютого 2020 року № 71 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 07 лютого 2020 року № 72 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 07 лютого 2020 року № 75 «Про проведення у м. Одесі заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, та з нагоди 31-ї річниці виведення обмеженого контингенту військ           з території Демократичної Республіки Афганістан»;
- від 07 лютого 2020 року № 76 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Олійниковій В.О.»;
- від 07 лютого 2020 року № 77 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної              сім’ї Латанської В.А.»;
- від 07 лютого 2020 року № 78 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Романенко Т.М.»;
- від 07 лютого 2020 року № 82 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 11 лютого 2020 року № 86 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Деревянку О.О.»;
- від 11 лютого 2020 року № 87 «Про надання допомоги багатодітній родині гр. Кобелецької О.В.»;
- від 11 лютого 2020 року № 89 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Михайлову Л.С.»;
- від 11 лютого 2020 року № 92 «Про результати заходів державного фінансового контролю бюджетних установ та комунальних  підприємств                  м. Одеси, проведених у 2019 році»;
- від 12 лютого 2020 року № 93 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Музиканту С.П.»;
- від 12 лютого 2020 року № 94 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Постнікову А.І.»;
- від 19 лютого 2020 року № 101 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні у місті Одесі»;
- від 19 лютого 2020 року № 108 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Мішиній С.М.»;
- від 19 лютого 2020 року № 109 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 19 лютого 2020 року № 110 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 19 лютого 2020 року № 112 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Гоцелюк Т.П.»;
- від 19 лютого 2020 року № 115 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»; 
- від 19 лютого 2020 року № 116 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Марченко І.І.»;
- від 02 березня 2020 року № 160 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 02 березня 2020 року № 161 «Про проведення I Відкритого всеукраїнського конкурсу юних музикантів «Крок до успіху»;
- від 03 березня 2020 року № 170 «Про заходи щодо відзначення               206-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка»;
- від 03 березня 2020 року № 172 «Про відзначення в місті Одесі             Дня українського добровольця»;
- від 16 березня 2020 року № 221 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 03 квітня 2020 року № 283 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 03 квітня 2020 року № 285 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік»;
- від 15 квітня 2020 року № 317 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік»;
- від 15 квітня 2020 року № 332 «Про надання адресної одноразової матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 17 квітня 2020 року № 345 «Про внесення змін до бюджету міста Одеси на 2020 рік»;
- від 21 квітня 2020 року № 354 «Про надання грошової компенсації для придбання житла гр. Шабашевій І.О.»;
- від 21 квітня 2020 року № 355 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної               сім’ї Делікатної І.О.»;
- від 21 квітня 2020 року № 357 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Генсіровському А.О.»;
- від 21 квітня 2020 року № 358 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Завальській Н.В.»;
- від 21 квітня 2020 року № 359 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення  ремонту квартири багатодітної             сім’ї Григор’євої О.М.»;
- від 27 квітня 2020 року № 373 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Хлюстіній К.А.»;
- від 27 квітня 2020 року № 374 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Красноперову Б.М.»;
- від 27 квітня 2020 року № 375 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Вітюхіній О.В.»;
- від 27 квітня 2020 року № 376 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Орзіх Г.Ф.»;
- від 27 квітня 2020 року № 377 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Орехову І.І.»;
- від 27 квітня 2020 року № 378 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Маккавєєвій О.О.»;
- від 27 квітня 2020 року № 379 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Чебан О.В.»;
- від 27 квітня 2020 року № 383 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 27 квітня 2020 року № 384 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках».



Керуюча справами 							О. Оніщенко

