Розпорядження
Одеського міського голови
№ 811 від 21.09.2020 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 21.09.2020р.
№ 811




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



- від 25 квітня 2019 року № 316 «Про встановлення одноразової муніципальної заохочувальної виплати медичним працівникам закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси               за виявлених ВІЛ-позитивних пацієнтів у 2019 році»;
- від 24 травня 2019 року № 50В «Про відрядження Беспоясної В.В.»;
- від 28 травня 2019 року № 446 «Про встановлення одноразової муніципальної заохочувальної виплати медичним працівникам закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси           за виявлених хворих на вперше діагностований туберкульоз у 2019 році»;
- від 19 липня 2019 року № 72В «Про відрядження Козлова О.І.»;
- від 21 серпня 2019 року № 85В «Про відрядження до міста Лондона (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)»;
- від 04 вересня 2019 року № 91В «Про відрядження Лещевої К.В.»;
- від 24 вересня 2019 року № 109В «Про відрядження  Абрамової Є.Г.»;
- від 08 жовтня 2019 року № 962 «Про призначення грошової персональної виплати ветерану спорту Пашко О.В.»;
- від 21 жовтня 2019 року № 118В «Про відрядження Пастерначенко В.В.»;
- від 25 жовтня 2019 року № 999 «Про початок опалювального  сезону 2019-2020 років»;
- від 17 січня 2020 року № 02В «Про відрядження Маркової Т.Ю.»;
- від 07 лютого 2020 року № 12В «Про відрядження Лещевої К.В.»;
- від 14 лютого 2020 року № 16В «Про відрядження до міста-побратима Констанци (Румунія)»;
- від 19 лютого 2020 року № 117 «Про виготовлення та встановлення намогильної споруди на могилі генерал-лейтенанта у відставці, Почесного громадянина м. Одеси Горєлова Л.М.»;
- від 19 лютого 2020 року № 118 «Про проведення  ІІ Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу «Black and White Music»;

- від 25 лютого 2020 року № 129 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Курган Н.В.»;
- від 25 лютого 2020 року № 131 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Слівінському А.Р.»;
- від 25 лютого 2020 року № 132 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 25 лютого 2020 року № 133 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Лаврентьєвій О.І.»;
- від 25 лютого 2020 року № 134 «Про надання адресної матеріальної  допомоги гр. Ковалю В.М.»;
- від 25 лютого 2020 року № 135 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Чумаченку В.В.»;
- від 25 лютого 2020 року № 136 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Беженару В.А.»;
- від 25 лютого 2020 року № 137 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Булатному Л.Г.»;
- від 25 лютого 2020 року № 139 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Салмановій Т.Є.»;
- від 25 лютого 2020 року № 140 «Про надання адресної матеріальної  допомоги гр. Вінгурту Ю.А.»;
- від 25 лютого 2020 року № 141 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Остроушко Т.В.»;
- від 25 лютого 2020 року № 142 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Безусовій Т.М.»;
- від 25 лютого 2020 року № 144 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 25 лютого 2020 року № 151 «Про надання адресної матеріальної  допомоги гр. Саханенку М.А.»;
- від 25 лютого 2020 року № 152 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Староверцю Р.Ж.»;
- від 25 лютого 2020 року № 156 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сухіну А.Г.»;
- від 25 лютого 2020 року № 157 «Про надання адресної матеріальної  допомоги гр. Перчу С.Г.»;
- від 25 лютого 2020 року № 158 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної             сім’ї Ковальської І.О.»;
- від 25 лютого 2020 року № 159 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Чукоміній О.В.»;
- від 27 лютого 2020 року № 24В «Про відрядження Чернової О.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 № 163 «Про проведення жіночого авторалі «Одеса-мама»;
- від 03 березня 2020 року № 171 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови учням закладів загальної середньої освіти             м. Одеси»;
- від 06 березня 2020 року № 187 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Плачкову Б.Б.»;
- від 06 березня 2020 року № 188 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сопиряєву О.В.»;
- від 06 березня 2020 року № 189 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Володченко Л.Д.»;
- від 06 березня 2020 року № 190 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Головач Н.В.»;
- від 06 березня 2020 року № 191 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Єрємєї Н.В.»;
- від 06 березня 2020 року № 192 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Тіщенко К.Ю.»;
- від 06 березня 2020 року № 193 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Ротті В.В.»;
- від 06 березня 2020 року № 194 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Мозговому Ю.І.»;
- від 06 березня 2020 року № 195 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної            сім’ї Рогозіної Л.А.»;
- від 06 березня 2020 року № 196 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 10 березня 2020 року № 197 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 10 березня 2020 року № 199 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Христич І.В.»;
- від 10 березня 2020 року № 200 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Запорожан Н.П.»;
- від 10 березня 2020 року № 201 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Заболотній Р.А.»;
- від 10 березня 2020 року № 202 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Демченко О.Є.»;
- від 13 березня 2020 року № 214 «Про надання адресної матеріальної допомоги Дунай О.А.»;
- від 13 березня 2020 року № 216 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 13 березня 2020 року № 217 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 16 березня 2020 року № 220 «Про тимчасове закриття руху автотранспорту в межах переїзду «Кінний» (вул. 7-а Пересипська)»;
- від 16 березня 2020 року № 222 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної             сім’ї Лисенка Д.О.»;
- від 16 березня 2020 року № 223 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної          сім’ї Щегловської Т.М.»;
- від 16 березня 2020 року № 224 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 16 березня 2020 року № 225 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Чабанюк К.А.»;
- від 16 березня 2020 року № 226 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кривогуб О.Р.»;
- від 16 березня 2020 року № 227 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Хаустовій Н.С.»;
- від 16 березня 2020 року № 228 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Шевченко Р.О.»;
- від 16 березня 2020 року № 229 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Чижиковій Є.М.»;
- від 16 березня 2020 року № 230 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Литвиненко В.Б.»;
- від 16 березня 2020 року № 232 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 17 березня 2020 року № 233 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 17 березня 2020 року № 234 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Мінчевій Н.М.»;
- від 17 березня 2020 року № 235 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Майоровій Н.В.»;
- від 17 березня 2020 року № 236 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Солодовніковій О.В.»;
- від 23 березня 2020 року № 248 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Старостіній Н.І.»;
- від 24 березня 2020 року № 253 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 25 березня 2020 року № 254 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Абазі А.М.»;
- від 25 березня 2020 року № 255 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Бабушкіній І.В.»;
- від 26 березня 2020 року № 256 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Завірському Р.П.»;
- від 26 березня 2020 року № 257 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Милорадовій Н.А.»;
- від 26 березня 2020 року № 258 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Федорову В.Г.»;
- від 26 березня 2020 року № 259 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної             сім’ї Кунєва С.І.»;
- від 27 березня 2020 року № 260 «Про закінчення опалювального сезону 2019-2020 років»;
- від 30 березня 2020 року № 262 «Про виділення коштів на замовлення послуг з розробки Інтерактивної мапи мобільності міста Одеси»;
- від 01 квітня 2020 року № 274 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Шубіній О.І.»;
- від 01 квітня 2020 року № 275 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Осиповій В.Ю.»;
- від 01 квітня 2020 року № 276 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Вишняк Т.О.»;
- від 01 квітня 2020 року № 277 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної           сім’ї Стратієвської Г.І.»;
- від 01 квітня 2020 року № 278 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Песчанській О.Б.»;
- від 01 квітня 2020 року № 279 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Морєвій А.С.»;
- від 02 квітня 2020 року № 281 «Про надання матеріальної допомоги на придбання технічних засобів реабілітації»;
- від 06 квітня 2020 року № 288 «Про надання допомоги                          гр. Бескієру О.З. на організацію та проведення поховання матері»;
- від 06 квітня 2020 року № 289 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кожухару О.В.»;
- від 07 квітня 2020 року № 290 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Ярославському О.І.»;
- від 07 квітня 2020 року № 291 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Постоловщенко К.А.»;
- від 07 квітня 2020 року № 292 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Точило Л.М.»;
- від 07 квітня 2020 року № 293 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сердюку М.Є.»;
- від 07 квітня 2020 року № 294 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Картову О.В.»;
- від 07 квітня 2020 року № 295 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Яворській Л.С.»;
- від 07 квітня 2020 року № 296 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Євтушенку А.Ю.»;
- від 07 квітня 2020 року № 297 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Тарасенко Т.П.»;
- від 07 квітня 2020 року № 298 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Росоловській Н.В.»;
- від 07 квітня 2020 року № 299 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Логачову П.Є.»;
- від 07 квітня 2020 року № 300 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Котленко Л.Д.»;
- від 07 квітня 2020 року № 301 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Муженку В.І.»;
- від 08 квітня 2020 року № 302 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної           сім’ї Каракаша В.Г.»;
- від 09 квітня 2020 року № 309 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 09 квітня 2020 року № 310 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 09 квітня 2020 року № 311 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної           сім’ї Сергієнко В.В.»;
- від 13 квітня 2020 року № 312 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сторожуку В.В.»;
- від 13 квітня 2020 року № 313 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Количевій І.М.»;
- від 13 квітня 2020 року № 314 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Дмитрієву М.Д.»;
- від 13 квітня 2020 року № 315 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Прядко Р.П.»;
- від 13 квітня 2020 року № 316 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної            сім’ї Лозінської Н.А.»;
- від 15 квітня 2020 року № 324 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 15 квітня 2020 року № 328 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Дарієнко Н.Г.»;
- від 15 квітня 2020 року № 329 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 15 квітня 2020 року № 330 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 15 квітня 2020 року № 331 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 15 квітня 2020 року № 333 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної             сім’ї Жулинської Н.Ю.»;
- від 15 квітня 2020 року № 334 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Логвиненку М.П.»;
- від 15 квітня 2020 року № 335 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кабюк О.Г.»;
- від 17 квітня 2020 року № 346 «Про додаткові заходи щодо забезпечення дотримання карантинних обмежень під час святкування Великодня в м. Одесі»;

- від 17 квітня 2020 року № 349 «Про виділення коштів на організацію та проведення заходів щодо зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, у м. Одесі»;
- від 24 квітня 2020 року № 367 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 24 квітня 2020 року № 368 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 27 квітня 2020 року № 380 «Про призначення стипендії Одеського міського голови студентам закладів вищої освіти м. Одеси»;
- від 29 квітня 2020 року № 389 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 29 квітня 2020 року № 390 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 29 квітня 2020 року № 392 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 29 квітня 2020 року № 393 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 29 квітня 2020 року № 394 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Малюті А.Г.»;
- від 29 квітня 2020 року № 395 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Сажиній Г.»;
- від 29 квітня 2020 року № 396 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Гнилоквас О.Г.»;
- від 29 квітня 2020 року № 397 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Дьоміній О.Л.»;
- від 29 квітня 2020 року № 398 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Танковській Х.В.»;
- від 29 квітня 2020 року № 399 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Стоянову В.Г.»;
- від 29 квітня 2020 року № 400 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Щуцькому С.О.»;
- від 29 квітня 2020 року № 401 «Про відзначення Дня молоді»;
- від 30 квітня 2020 року № 405 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної     сім’ї Адамович Ю.С.»;
- від 07 травня 2020 року № 414 «Про заходи з відзначення в м. Одесі Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в умовах карантинних обмежень»;
- від 18 травня 2020 року № 420 «Про надання допомоги                        гр. Трефільєвій О.В. на організацію та проведення поховання батька»;
- від 18 травня 2020 року № 425 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 18 травня 2020 року № 426 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Ястребовій З.Ю.»;
- від 18 травня 2020 року № 427 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Яковенко Л.В.»;
- від 18 травня 2020 року № 428 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Незгазинській О.І.»;
- від 18 травня 2020 року № 429 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кожухару А.В.»;
- від 18 травня 2020 року № 430 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Качан Г.М.»;
- від 18 травня 2020 року № 431 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 20 травня 2020 року № 433 «Про внесення змін до бюджету             міста Одеси на 2020 рік»;
- від 25 травня 2020 року № 441 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 26 травня 2020 року № 443 «Про закриття руху автотранспорту та заборону його паркування на території скверу Пале-Рояль з боку будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету»;
- від 26 травня 2020 року № 445 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 26 травня 2020 року № 446 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 26 травня 2020 року № 447 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Васильєву І.В.»;
- від 26 травня 2020 року № 448 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Волковій В.І.»;
- від 26 травня 2020 року № 449 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Бершову Ю.П.»;
- від 26 травня 2020 року № 450 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Понуріній О.В.»;
- від 26 травня 2020 року № 451 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Петровій Л.А.»;
- від 27 травня 2020 року № 454 «Про святкування Міжнародного дня захисту дітей в умовах карантинних обмежень»;
- від 28 травня 2020 року № 457 «Про проведення конкурсу сімейної творчості «Творча сім’я – моя родина і я»;
- від 28 травня 2020 року № 458 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Чернікову А.»;
- від 28 травня 2020 року № 459 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Кірову П.В.»;
- від 28 травня 2020 року № 460 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Галдіній А.С.»;
- від 28 травня 2020 року № 461 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 28 травня 2020 року № 462 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 28 травня 2020 року № 463 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 28 травня 2020 року № 464 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 28 травня 2020 року № 465 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 03 червня 2020 року № 471 «Про надання допомоги гр. Вуйку І.М. на організацію та проведення поховання тітки дружини»;
- від 03 червня 2020 року № 472 «Про надання допомоги гр. Бужак М.М. на організацію та проведення поховання чоловіка»;
- від 04 червня 2020 року № 475 «Про надання матеріальної допомоги на закупівлю комп’ютерної та офісної техніки»;
- від 09 червня 2020 року № 484 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 09 червня 2020 року № 485 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної            сім’ї Чернеги С.М.»;
- від 09 червня 2020 року № 486 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Мораренко К.К.»;
- від 09 червня 2020 року № 487 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Бірюковій В.В.»;
- від 11 червня 2020 року № 492 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Погореловій О.О.»;
- від 15 червня 2020 року № 494 «Про упорядкування структури заробітної плати працівників виконавчих органів Одеської міської ради»;
- від 15 червня 2020 року № 500 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Карауш О.І.»;
- від 15 червня 2020 року № 501 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Бабчинському С.К.»;
- від 15 червня 2020 року № 502 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Прохорову О.О.»;
- від 18 червня 2020 року № 510 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 18 червня 2020 року № 511 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 18 червня 2020 року № 512 «Про проведення дистанційного онлайн-конкурсу дитячого малюнка, присвяченого Дню екологічних знань та Дню довкілля»;
- від 19 червня 2020 року № 517 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 19 червня 2020 року № 519 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Ревезі Е.М.»;
- від 22 червня 2020 року № 522 «Про надання матеріальної допомоги особам із захворюванням на опорно-руховий апарат на придбання переносного пандуса для створення умов доступності за місцем проживання»;
- від 22 червня 2020 року № 524 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Посметюсі О.К.»;
- від 22 червня 2020 року № 526 «Про надання допомоги                       гр. Титаренко Л.М. на організацію та проведення поховання чоловіка»;
- від 23 червня 2020 року № 528 «Про надання допомоги багатодітній родині гр. Кобелецької О.В.»;
- від 23 червня 2020 року № 529 «Про нагородження переможців               ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та              ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України»;
- від 23 червня 2020 року № 530 «Про нагородження випускників            11-х класів закладів загальної середньої освіти міста Одеси з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- від 23 червня 2020 року № 532 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Щербак Л.В.»;
- від 23 червня 2020 року № 533 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будинку багатодітної            сім’ї Притули О.В.»;
- від 23 червня 2020 року № 534 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Бескровному П.М.»;
- від 23 червня 2020 року № 535 «Про надання допомоги                      гр. Козловській С.Ф. на організацію та проведення поховання чоловіка»;
- від 25 червня 2020 року № 538 «Про відзначення у м. Одесі                 24-ї річниці Конституції України в період карантину»;
- від 25 червня 2020 року № 541 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Тімановській Л.І.»;
- від 30 червня 2020 року № 548 «Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг»;
- від 30 червня 2020 року № 549 «Про проведення 19-ї традиційної велосипедної гонки «Меморіал Уточкіна»;
- від 01 липня 2020 року № 550 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 01 липня 2020 року № 551 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 01 липня 2020 року № 552 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної           сім’ї Літовченко І.Г.»;
- від 06 липня 2020 року № 555 «Про надання допомоги багатодітній родині гр. Кобелецької О.В.»;
- від 06 липня 2020 року № 556 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення  ремонту квартири багатодітної           сім’ї Циганової М.С.»;
- від 06 липня 2020 року № 558 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Тереховій О.С.»;
- від 06 липня 2020 року № 559 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Родькіну Є.В.»;
- від 06 липня 2020 року № 560 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Шевчуку А.С.»;
- від 06 липня 2020 року № 561 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Коваленко О.Г.»;
- від 06 липня 2020 року № 562 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 06 липня 2020 року № 563 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 07 липня 2020 року № 566 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Короленку О.О.»;
- від 07 липня 2020 року № 567 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Березовському В.І.»;
- від 07 липня 2020 року № 568 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Шанті Л.С.»;
- від 09 липня 2020 року № 570 «Про надання матеріальної допомоги на закупівлю інформаційно-комунікаційних технологій (технічних засобів альтернативної та додаткової комунікації)»;
- від 09 липня 2020 року № 572 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Тарасенку М.М.»;
- від 09 липня 2020 року № 573 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення  ремонту квартири багатодітної            сім’ї Шалашової Т.А.»;
- від 09 липня 2020 року № 574 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної             сім’ї Кушніренко О.В.»;
- від 10 липня 2020 року № 580 «Про надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної             сім’ї Єгорової О.В.»;
- від 10 липня 2020 року № 581 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Запорожцю В.І.»;
- від 15 липня 2020 року № 586 «Про надання адресної матеріальної допомоги в особливих випадках»;
- від 15 липня 2020 року № 587 «Про надання адресної матеріальної допомоги гр. Касьяненку С.Л.»;
- від 21 липня 2020 року № 600 «Про надання матеріальної допомоги на    реабілітацію та оздоровлення»;
- від 30 липня 2020 року № 624 «Про надання матеріальної допомоги на придбання технічних засобів реабілітації».




Керуюча справами 							          О. Оніщенко


