
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 09 червня 2020 року                       №75 
 

  

Про забезпечення самопредставництва у судах  
 

 Відповідно до статей 4, 12, 42, 54, 59, 181 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону 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», з метою забезпечення 

самопредставництва Міської ради міста Кропивницького, Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького, міського голови міста Кропивницького, 

секретаря міської ради міста Кропивницького, управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького та управління містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького в судах: 

1.Установити, що самопредставництво Міської ради міста 

Кропивницького, Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, 

міського голови міста Кропивницького, секретаря міської ради міста 

Кропивницького, управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького та управління 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького в судах усіх 

інстанцій та спеціалізацій без окремого доручення з усіма правами, наданими 

Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним 

кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом 

України з процедур банкрутства, позивачеві (стягувачеві), відповідачеві 

(боржнику) та третій особі, іншому учаснику судового процесу, включаючи в 

тому числі зазначене нижче, за посадою здійснюється посадовими особами 

юридичного управління Міської ради міста Кропивницького: 

 - збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в 

цивільних, господарських, адміністративних справах і справах про 

адміністративні правопорушення, запитувати і отримувати документи від 

підприємств, установ, організацій, об’єднань і громадян, подавати документи, 

заяви, клопотання тощо; 

 - ознайомлюватися   на   підприємствах,   установах,  організаціях  з 

необхідними документами, матеріалами, отримувати за необхідності письмові 

висновки фахівців; 
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- змінювати підставу або предмет позову, збільшувати або зменшувати 

розмір  позовних  вимог,  відмовлятись  від  позову,  визнавати  позов повністю 

або частково, укладати мирову угоду (як в процесі судового розгляду справи, 

так і на стадії виконавчого провадження), ознайомлюватися з матеріалами 

справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати 

докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, 

брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справи, 

а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, 

надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які 

виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, 

доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового 

засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити 

з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи 

неповноти, оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому законом, 

позови (відзиви на позови), апеляційні та касаційні скарги (відзиви на 

апеляційні та касаційні скарги), відмовлятися від апеляційної та касаційної 

скарг, відкликати апеляційну та касаційну скарги до постановлення ухвали про 

відкриття апеляційного провадження, тощо; 

- подавати виконавчі документи до виконання, брати участь у здійсненні 

виконавчих дій, реалізовувати інші права та обов’язки у виконавчому 

провадженні, які надані законом; 

 - користуватися правом подання та підпису інших документів, необхідних 

для виконання наданих повноважень; 

 - від  імені  довірителя  завіряти  своїм  підписом  копії документів у тому 

числі і копії даної довіреності. 

  

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  
 

 

 

Міський голова                                                                     Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Євгеній Бардиш 24 52 75 


