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Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щ одо розш ирення можливостей самопредставництва в суді органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх 
створення», Закону України «Про державну реєстрацію  юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та  громадських формувань», беручи до уваги 
Положення про управління юридичного забезпечення виконавчого апарату 
обласної Ради, затверджене розпорядженням голови обласної Ради від 
20 квітня 2021 року № 171-рк, з метою належного забезпечення 
представництва прав та  охоронюваних законом інтересів обласної Ради в 
судах усіх інстанцій та  юрисдикцій:

1. Визначити, що працівники виконавчого апарату обласної Ради беруть 
участь у судових справах від імені обласної Ради в судах усіх інстанцій та 
юрисдикцій в порядку самопредставництва ю ридичної особи.

2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань відомості про таких посадових 
осіб - працівників ' виконавчого апарату обласної Ради, які наділені 
повноваженнями представляти обласну Раду без довіреності:

ВИШ НЕВСЬКИ И Сергій Іванович -  заступник начальника управління 
юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної Ради (вчиняти д ії від 
імені ю ридичної особи в судах усіх інстанцій та  юрисдикцій в порядку 
самопредставництва без окремого доручення з правом посвідчення копій 
документів, з усіма правами, наданими учасникам справи, крім права на 
відмову від позову, визнання позову та  укладання мирової угоди, подавати 
документи для держ авної реєстрації від імені ю ридичної особи);

Д АНИ ЛЕВИЧ Л ариса М иколаївна -  заступник начальника управління 
юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної Ради (вчиняти д ії від 
імені ю ридичної особи в судах усіх інстанцій та юрисдикцій в порядку 
самопредставництва без окремого доручення з правом посвідчення копій 
документів, з усіма правами, наданими учасникам справи, крім права на 
відмову від позову, визнання позову та  укладання мирової угоди, подавати 
документи для держ авної реєстрації від імені ю ридичної особи);



о

ОЛІИН ИК А лла М ихайлівна -  заступник керуючого справами - 
начальник управління юридичного забезпечення виконавчого апарату 
обласної Ради (вчиняти дії від імені ю ридичної особи в судах усіх інстанцій та 
юрисдикцій в порядку самопредставництва без окремого доручення з правом 
посвідчення копій документів, з усіма правами, наданими учасникам справи, 
крім права на відмову від позову, визнання позову та  укладання мирової угоди, 
подавати документи для державної реєстрації від імені ю ридичної особи);

СЕНІВ Андрій М ихайлович -  начальник відділу з питань 
представництва в суді та  правового аналізу (вчиняти дії від імені юридичної 
особи в судах усіх інстанцій та  юрисдикцій в порядку самопредставництва без 
окремого доручення з правом посвідчення копій документів, з усіма правами, 
наданими учасникам справи, крім права на відмову від позову, визнання 
позову та  укладання мирової угоди, подавати документи для державної 
реєстрації від імені ю ридичної особи);

ТИЧКО Лілія Анатоліївна -  заступник начальника управління 
юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної Ради (вчиняти дії від 
імені ю ридичної особи в судах усіх інстанцій та юрисдикцій в порядку 
самопредставництва без окремого доручення з правом посвідчення копій 
документів, з усіма правами, наданими учасникам справи, крім права на 
відмову від позову, визнання позову та укладання мирової угоди, подавати 
документи для держ авної реєстрації від імені ю ридичної особи);

Ш ПОРТУН Андрій М иколайович -  начальник відділу забезпечення 
діяльності керівництва - старший радник голови обласної (вчиняти дії від імені 
ю ридичної особи в судах усіх інстанцій та юрисдикцій в порядку 
самопредставництва без окремого доручення з правом посвідчення копій 
документів, з усіма правами, наданими учасникам справи, крім права на 
відмову від позову, визнання позову та  укладання мирової угоди, подавати 
документи для держ авної реєстрації від імені ю ридичної особи).

2. Заступнику начальника управління юридичного забезпечення 
виконавчого апарату обласної Ради ВИШ НЕВСЬКОМ У Сергію Івановичу 
вжити організаційних заходів щодо внесення відповідних змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Контроль за виконанням цьсуур розі^рядж ення залиш аю за собою.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


