
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від 18.02.2021   № __64рг_ 

м. Покровськ 

 

Про внесення змін до додатку  розпорядження міського голови від 26.06.2020 

№315рг «Про затвердження переліку осіб, які приймають участь у справах та діють 

в судах України без окремого доручення керівника в порядку самопредставництва»  

 

 

У зв’язку зі створенням Департаменту фінансово-економічної політки та 

управління активами Покровської міської ради Донецької, враховуючи  Закон 

України  від 18 грудня 2019 року №390-ІХ  "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", відповідно до пункту 8 частини третьої статті 9 Закону України від 15 

травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи зміни внесені даним 

законом у Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний 

кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, керуючись ст.ст. 

42,59,73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

1.Внести зміни до додатку  розпорядження міського голови від 26.06.2020 

№315 рг  шляхом викладення його у новій редакції (Додається). 

 

2. Внести відповідні зміни до відомостей про юридичну особу – Покровську 

міську раді Донецької області (код ЄДРПОУ 04052933), виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 33136444)  , 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.Требушкін 

        

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/390-IX


 

 

Додаток  

до розпорядження міського голови 
від 18.02.2021   № __64рг_ 

 

 

Перелік посадових осіб, які беруть участь у  

справах та діють в судах України без окремого доручення керівника  

в порядку самопредставництва 

       

№ ПІБ посадових осіб Посада 

1 Барановська  

Надія Юріївна 

 

 

 

 

 

 

2 Білецька  

Тетяна Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її 

виконавчих органів 

Покровської міської ради 

3 Іщенко  

Антоніна Олегівна 

Головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її 

виконавчих органів 

Покровської міської ради 

4 Зеленкова  

Ольга Семенівна 

Головний спеціаліст, 

юрисконсульт Департамента 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської міської 

ради 

5 Лафазан Олена Олексіївна Начальник управління активами  

Департамента фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

6 Пишна  

Вікторія Григорівна 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів 

Покровської міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

міської ради          А.Жук 

 



 

 

 


