
оБIrхIвсъкл мIсъкл рлдл
киtвськоi оБлАстI

викондв.шr]i KoMITET

розпорядкЕнIIя Jчь 339

вiд 08 липЕя 202l року м. Обухiв

Про надання права представJIяти
iнтереси ВИКОЕIАВЧОГО KOMITETY
оБ}rхIвськоi мIсъкоi рдшt
киiвськоi оБJIАСтI в порядку
самопредставництва

Вiдповiдно до Законiв Украiни <Про внесення змiн до деякID(
законодавчих alcTiB Украiни щодо розшцрення можJIивостей
самопредставництва в сулi органiв державноi влади, органiв вjIади ABToHoMHoi
Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядrвання, iнших юридичнlо< осiб
незалежно вiд порядку ix cTBopeHHD) та <Про державЕу ре€страцiю юридичншr
осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та цромадськID( формувань>>, ПоложенЕя про
юридичний вiддiл Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoT р4ди КиiЪськоi
областi, з метою належного цредставництва iHTepeciB ВИКОНАВЧОГО
KOMITETY ОБУХIВСЬКОi ШСЬКОi РАДI КИiВСЬКОi ОБJIАСТI
(iдентифiкацiйний код юридичноi особи 04362680), керуючисъ Законом
УщраТни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>>, зобов'яз5по:

l. Уповноважити представjIяти iнтереси Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi
MicbKoi ради Киiвськоi областi в судч}х Украiни IIIJIяхом визначення окремого
обсяry повновакенъ (в поряд(у самопредставIIицтва), а саме: вчиняти дii вiд
iMeHi юридичних осiб (дiяти в судах Украihи без окрембго доручення керiвника
з правами, що наданi сторонам, з правом пiдписання, подання процесуiлльЕlD(

документiв, вiдмови, змiни, вiдкликання, визнання позову, вiдкликаrrня та
вiдмови вiд апеляцiйноi, касацiйноТ скарг, укJIадення мировоi угоди,
посвiдчення копiй документiв), працiвника юридЕtIного вiддiлу Виконавчого
KoMiTery Обухiвськоi мiсъкоi ради Киiвськоi областi

Пендюра Андрiя Борисовича - начальника вiддi.гry

2. Уповноважпти представJuIти iнтереси Обухiвськоi мiсъкоТ ради КиiЪськоi
областi, Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoT ради Киiвськоi областi в

судах Украiни шIJID(ом визЕаченЕя окремого обсяry повноважень (в порядку
самопредставництва), а саме: вчиняти дii вiд iMeHi юридиtIноТ особи (дiяти в



судаl Ущраiни без оцремого дор}цення керiвника з правами, що наданi
сторонап,l, з пр€лвом пiдписання, подання процесуtшьних документiв,
посвiдчення копiй доrсументiв, (без права вiдмови, змiни, вiдкпикання, визнання
позову, вiдкликання та вiдr,tови вiд апеляцiйноi, касшIiйноТ скарг, укJIаденнII
мировоi угод{)), T€lKиx працiвникiв юридичного вiддiлу Виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi мiськоi ради КиiЪськоТ областi:

Голубець Натапiю МиколаiЪну - юловного спецiа.пiста вiддiлу;

Шемет Вilсторiю Юхимiвну - головного спецiшriста вiддilry;

Хлистуr Оксану ЮрiЪну-провiдного спецiапiста вiддiлry.

3. Виключити вiдомостi з €диного державного реестру юридшших осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадськю( формувань щодо Пушенко HaTarrii
Володlширiвни та Бочечко Iрини Петрiвни у зв'язrqу з Тх звiлъненням.

4. Протягом десяти робочих днiв iз дня набрання чинностi цього
розпорядженЕям повiдомити орган, що здiйсню€ державЕу ре€страцiю, про таке

рiшення, надавши у встановленому законодавством порядку документи,
необхiднi для внесення вiдповiдних змiн до единого державного реестру
юридиtIнш осiб, фiзичних осiб- пiдприемцiв та цромадськю< формувань.

5. Провести державну реестрацiю змiн в единому державному peccTpi
юридшIних осiб, фiзичнlоl осiб-пiдприемцiв та цромадських формувань
вiдповiдно до чинЕого законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рЪ9порялження з€ллиш€лю за собою.

мiський голова о.М. Левченко


