
 
 

  

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LXXXIII сесія VII скликання  

 

РІШЕННЯ    

     

від 20 листопада 2020 року        № 1450-VII 

 

Про внесення змін до відомостей 

Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та  

громадських формувань щодо представника 

Слобожанської селищної ради 

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 1 п. 8 

ч. 3 ст. 9, ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань», Слобожанська селищна рада 

 

     ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести відомості про представника Слобожанської селищної ради, який може 

представляти орган місцевого самоврядування в судах всіх інстанцій без довіреності в 

порядку самопредставництва, – спеціаліста І категорії-юрисконсульта Чернобай 

Олександру Григорівну з наступними повноваженнями: «Діє в інтересах Слобожанської 

селищної ради та її виконавчих органів в усіх судових інстанціях без довіреності в порядку 

самопредставництва. Має всі права та повноваження учасника судового процесу (крім: 

визнання позовних вимог, укладення мирової угоди). Також має право: подавати усі 

процесуальні документи; підписувати усі процесуальні документи (крім: претензії, 

відповіді на претензію, позовної заяви, відзиву на позов, заперечення на відзив, апеляційної 

скарги, касаційної скарги, мирової угоди, заяви про визнання позовних вимог); завіряти 

копії документів, що подаються до суду; давати усні та письмові пояснення; знайомитися з 

матеріалами справи, отримувати копії і витяги з них; отримувати всі процесуальні 

документи; інші права, передбачені законодавством».  

2. Виключити відомості із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, які стосуються спеціаліста І категорії-

юрисконсульта Кривеженко Віри Василівни як представника Слобожанської селищної 

ради. 

 3. Визнати таким, що втратив чинність п. 2 рішення LXXVII сесії Комсомольської 

селищної ради VII скликання від 25.08.2020 року № 1374-VII «Про здійснення державної 

реєстрації змін до відомостей про Комсомольську селищну раду, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань». 

4. Слобожанському селищному голові Діхтярю Д.М. забезпечити внесення 

передбачених цим рішенням змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

5. Контроль за виконанням цього рішення відповідно до повноважень покласти на 

комісії: мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку 

(голова комісії – Євченко Є.С.). 

 

Слобожанський селищний голова         Дмитро ДІХТЯР 

  


