
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
07.05.2021 Ужгород                                       №  223

    

 

Про представництво інтересів  

Ужгородської міської ради в судах  

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 55 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 58 

Цивільного процесуального кодексу України, статті 56 Господарського 

процесуального кодексу України, Закону України від 18 грудня 2019 року № 

390 «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», пункту 8 частини 

третьої статті 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755 «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», положення про управління правового забезпечення: 

 

1. Затвердити список осіб, які беруть участь у судових справах, судових 

процесах та вчиняють дії в усіх судах України в інтересах та від імені 

Ужгородської міської ради 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, але не виключно, з правом подання 

апеляційних, касаційних скарг, посвідчення копій документів, що 

підтверджують повноваження, згідно з додатком. 

2. Внести відповідні зміни до відомостей про представників у судах 

юридичної особи — Ужгородської міської  ради (код ЄДРПОУ 33868924), що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови,  

заступник міського голови             Вадим БОРЕЦЬ 

 

 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

07.05.2021 № 223 

 

Список осіб, які беруть участь у судових справах, 

судових процесах та вчиняють дії в усіх судах України в інтересах та від імені 

Ужгородської міської ради без окремого доручення міського голови 

 

Беляков Артем Ігорович  - головний спеціаліст відділу 

позовної та претензійної роботи 

управління правового забезпечення  

 

Гончарук Анастасія Романівна  - головний спеціаліст відділу 

позовної та претензійної роботи 

управління правового забезпечення  

 

Зеленяк Світлана Сергіївна  - начальник відділу позовної та 

претензійної роботи управління правового 

забезпечення 

Федьо Тетяна Михайлівна  - головний спеціаліст відділу 

позовної та претензійної роботи 

управління правового забезпечення  

 

 

 

Керуючий справами виконкому                  Ігор ФАРТУШОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


