ОБУХIВСЬКА MICьKA РЛДА

киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITBT

вiц-/r'

вер есня 2О21

м. Обухiв

року

Про надання права представляти
iнтереси ВИКОНАВЧОГО KOMITETY

оБухIвськоi мIськоi гнди
киiвСькоi оьлдСтI в гrорядку
самопредставництва

Вiдповiдно до Законiв Украiни <Про внесення змiн до деяких законодавчих
aKTiB Украiни щодо розширення можливостей самопредставництва в сулi органiв
державноi влади, органiв влади АвтономноТ Республiки Крим, органiв мiсцевого
самоврядування, iнших юридичних осiб незЕLпежно вiд порядку ix створення)) та
<Про державну ресстрацiЮ юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та
громадських формувань>, Положення про юридичний вiддiл Виконавчого
KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради КиiЪськоТ областi, з метою н€Lпежного
представництва iHTepeciB

ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ОБУХIВСЬКОi МIСЬКОi

РАДИ КИiВСЬКОi ОЬЛДСТI (iденiифiкацiйний код юридичноТ особи 04362680),
керуючись Законом УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>:

1.

Уповноважити представляти iнтереси ВИКОFIАВЧОГО KOMITETY
оБухIвськоi MICbKoi гнди киiвСькоi оБлАстI в судах украIни шляхом

визначення окремого обсягу повноважень (в гtорядку самопредставництва), а саме:
вчиняти дii вiд iMeHi юридичних осiб (дiяти в судах УкраТни без окремого
доручення керiвника з правами, що наданi сторонам, з правом пiдписання, подання
процесу€tльних документiв, вiдмови, Змiни, вiдкликання, визнання позову,
вiдкликання та вiдмови вiд апеляцiйноi, касацiйноТ скарг, укладення мировоТ
начапьника юридичного вiддiлу
угоди, засвiдчення копiй документiв)

-

виконАвчого KOMITETУ оБухIвськоi мIсъкоi рдди киiвськоТ
ОБJIАСТI - Андрiя ПЕНЩЮРА (ПЕНДЮРА АНДРIЯ БОРИСОВИЧА).

2,

Уповноважити представляти iнтереси ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
оБухIвськоi мIСьКоi рдДи кИiВСЬКОi ОьлдСТI в судах УкраiЪи шляхом

визначення окремого обсягу повноважень (в порядку самопредставництва), а саме:
вчиняти дiТ вiд iMeHi юридичноi особи (дiяти в судах УкраiЪи без окремого
доручення керiвника з правами, що наданi сторонам, з гIравом пiдписання, подання
процесу€tльних документiв, засвiдчення копiй документiв (без lrрава вiдмови,
змiни, вiдкликання, визнання позову, вiдкликання та вiдмови вiд апеляцiйноТ,
касацiйноi скарг, укJIадення мировоТ угоди)), таких працiвникiв юридичного

вiддiлу виконАвчоГо KOMITETУ оБУХIвськоi MICbKoi гади
киiвсъкоi оьлдстt:
2.1. Головний спецiалiст юридичного вiддiлу

ВИКОНАВЧОГО KOMITETY

оБухIвськоi мIсъкоi рдш киiвсъкоi оБJIАстI -

голуБЕIФ (голуБЕць нАтАлIя миколдiвнд);

наталiя

ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
оБухIвськоi MICbKoi рдди киiвськоi оБJIАстI - олена кучмА
(КУЧМА ОЛЕНА МИХАЛIВ}IА);

2.2. Головний спецiшriст юридичного вiддiлу

оБухIвськоi MICbKoi гади киiвськоi

ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
оБJIАстI - Iгор овАлЕнко

2.4. Провiдний спецiа-гriст юридичного вiддiлу

ВИКОНАВЧОГО KOMITETY

2.3. Головний спецiалiст юридичного вiддiлу

(ОВАДЕНКО ГОР ВАСИЛЬОВИЧ);

оБухIвськоi MICbKoi рлди киiвськоi оБллстI _

хлистун (хлистун оксАнА юрIiвнА).

оксана

Виключити вiдомостi з единого державного ресстру юридичних осiб.,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань щодо ШЕМЕТ BIKTOPII
ЮХИМIВНИ у зв'язку з iT переведенням на iншу посаду.

3.

4. Начальнику юридичного вiддiлу ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
оБухIвськоi MICbKoi рдди киiвськоi оьлдстI - Андрiю пЕндюру

протягом п'яти робочих днiв iз дня набрання чинностi цього розпорядження
повiдомити орган, що здiйснюе державну реестрацiю, про таке рiшення, надавши у
встановленому законодавством порядку документи, необхiднi для внесення
вiдповiдних змiн до единого держdВного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприсмцiв та громадських формувань.

ВИКОIlАВЧОГО KOMITETY ОБУХIВСЪКОi
MICbKoi рдди кИiВСькоi оБJIАСТI _ Андрiю пЕНДЮРу, надати право
пiдпису необхiдних документiв вiд iMeHi ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
оБухIвськоI MIcbKoi рдди киiвСькоi оБЛАСТI з метою виконання
5. Нача_гrьнику юридичного вiддiлу

даного розпорядження.

6. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження Обухiвського мiського
голови вiд 08 липня 2021 року Nэ3З9 <Про надання права.представляти..iнтереси.

ВИКО}IАВЧОГО KOMITETY ОБУХIВСЪКОI МIСЪКОI РЛДИ КИIВСЬКОI
ОБJIАСТI в порядку самопредстав[Iицтва)).

7. Контроль за виконанням цьоЕqррsцQрядження з€tлишаю

за собою.

Обlхiвський мiський голова

Олександр ЛЕВЧЕНКО

