
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від «11» жовтня 2021 року           № 175 

 

  

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 23 березня 2021 року 

№ 46 «Про затвердження Переліку осіб, які 

беруть участь у судових справах,  

судових процесах та вчиняють дії в усіх  

судах України в інтересах та від імені 

управління містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького  

(самопредставництво органів  

місцевого самоврядування)» 

 

 Керуючись статтями 4, 12, 42, 54, 59, 181 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом 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 управління містобудування та архітектури Кропивницької 

міської ради та в зв’язку з кадровими змінами: 

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 23 березня                       

2021 року № 46 «Про затвердження Переліку осіб, які беруть участь у судових 

справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах України в інтересах та 

від імені управління містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького (самопредставництво органів місцевого самоврядування)», а 

саме: 

1) слова «управління містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького» замінити на слова «управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради»; 

2) виключити з переліку осіб, які беруть участь у судових справах, судових 

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

управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради 

(самопредставництво органів місцевого самоврядування), Бондаря Богдана 

Анатолійовича (РНОКПП:**********) – головного спеціаліста відділу 

представництва інтересів в судах юридичного управління; 

 



 

 

2 

 

3) включити до переліку осіб, які беруть участь у судових справах, судових 

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

управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради 

(самопредставництво органів місцевого самоврядування), Таран Мирославу 

Василівну (РНОКПП: **********) – головного спеціаліста відділу 

представництва інтересів в судах юридичного управління. 

 

2. Управлінню містобудування та архітектури забезпечити внесення змін 

до відомостей про управління містобудування та архітектури Кропивницької 

міської ради, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

 

 

 

Міський голова             Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Гудим 35 83 51 


