
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

29 жовтня 2020 року                           м. Корюківка                                       № 95  

 

Про самопредставництво в судах   
 

З метою належного представництва інтересів Корюківської міської ради в 

судах, враховуючи норми Кодексу адміністративного судочинства України, 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, відповідно до Положення про юридичний відділ виконавчого 

апарату Корюківської міської ради затвердженого рішенням другої позачергової 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 12.01.2017 року (в 

редакції від 19.03.2020 року), Законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення можливостей 

самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб 

незалежно від порядку їх створення», «Про місцеве самоврядування в України»: 
 

1. Затвердити перелік осіб, які беруть участь у судових справах та діють в 

судах України без окремого доручення міського голови з правами, що надані 

стороні, третій особі, особі якій законом надано право звертатися до суду в 

інтересах іншої особи, у тому числі з правом вчинення таких процесуальних дій: 

підписання та подання позовних заяв, відзивів на позовну заяву, пояснень, заяв 

про збільшення або зменшення розміру позовних вимог, заяв про зміну 

предмету або підстав позову, заяви про видачу судового наказу, заяви про 

перегляд заочного рішення, апеляційної скарги, касаційної скарги, заяв про 

перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, 

засвідчення копій документів, що підтверджують повноваження, а також інших 

документів, що подаються до суду, одержання рішень, ухвал, постанов судів, що 

додається. 
 

2. Юридичному відділу виконавчого апарату (Ващенко І.О.) забезпечити 

внесення відповідних змін до відомостей про Корюківську міську раду, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження Корюківського 

міського голови 

_____________ №__________ 

 

 

 

 

Перелік  посадових осіб, які беруть участь у судових справах та діють в судах 

України без окремого доручення міського голови 

 

 

№ 

з/п 

ПІБ Посада РНОКПП 

1 Ващенко Іван Олександрович Начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 

апарату 

3311900331 

2 Бабич Вікторія Сергіївна Головний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу 

виконавчого апарату 

3325004269 

 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 


