
 

 

 

 

 

 

 

Про надання права представляти в судах України інтереси Запорізької міської 

ради та виконавчого комітету Запорізької міської ради в порядку 

самопредставництва 

 

 

Керуючись 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 їх створення», 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного захисту прав та 

інтересів територіальної громади міста Запоріжжя в судах України, 

ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 

1. Уповноважити представляти інтереси Запорізької міської ради та 

виконавчого комітету Запорізької міської ради в судах України в порядку 

самопредставництва без окремого доручення керівника з усіма правами, 

наданими законом учасникам справи, з правом підписання документів та 

засвідчення копій документів, окрім прав щодо укладення мирової угоди, 

визнання повністю або частково позовних вимог, зміни предмету або підстав 

позову, відмови від позовних вимог, зменшення розміру позовних вимог, 

подання заяв про відкликання позовної заяви, апеляційної скарги та касаційної 

скарги, подання заяви про розгляд справи без участі представника, таких 

посадових осіб: 

 
 

АБРАМЯН  

Амалію  

Людвигівну 

- головного спеціаліста відділу адміністративно –

правової роботи районної Запорізької міської 

ради по Комунарському району 
 

 

АКСЬОНОВУ  

Ірину  

Олександрівну 

- заступника начальника відділу адміністративного 

забезпечення управління безпеки та якості міста 

департаменту правового забезпечення Запорізької 

міської ради 
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БАЗІКА  

Олександра 

Дмитровича 

- головного спеціаліста - юрисконсульта відділу з 

питань господарсько - правових відносин 

управління з питань правового забезпечення 

роботи галузей міського господарства 

департаменту правового забезпечення Запорізької 

міської ради 
 

 

БАКЛАНОВУ  

Юлію  

Олександрівну 

- заступника начальника управління - начальника 

відділу правового моніторингу управління 

безпеки та якості міста департаменту правового 

забезпечення Запорізької міської ради 

 

БАРАННИК  

Олену  

Леонідівну 

- начальника відділу правової допомоги та судової 

роботи управління з питань правового 

забезпечення діяльності міської ради та її 

виконавчих органів департаменту правового 

забезпечення Запорізької міської ради 
 

 

БІЛИК  

Наталію  

Олексіївну 

- головного спеціаліста відділу адміністративно - 

правової роботи районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Комунарському 

району 

 

БРЕК  

Яну  

Борисівну 

- заступника начальника відділу правового 

моніторингу управління безпеки та якості міста 

департаменту правового забезпечення Запорізької 

міської ради 

 

БОРЗЕНКО  

Ганну  

Валеріївну 

- головного спеціаліста відділу адміністративно - 

правової роботи районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Вознесенівському 

району 

 

БОРЯКОВА 

Тімура  

В'ячеславовича 

- провідного юрисконсульта відділу юридично - 

договірної роботи служби технічного нагляду за 

будівництвом і капітальним ремонтом 

департаменту освіти і науки Запорізької міської 

ради 

 

БОЧАРОВА  

Андрія 

Володимировича 

- завідувач сектору правового забезпечення 

департаменту з управління житлово - 

комунальним господарством Запорізької міської 

ради 
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ВЕРЕМЄЄНКО  

Лілію  

Миколаївну 

- начальника відділу юридичного забезпечення та 

самоврядного контролю управління з питань 

земельних відносин Запорізької міської ради 

 

ВЕТУШКО  

Максима 

Юрійовича 

- начальника юридичного відділу департаменту 

реєстраційних послуг Запорізької міської ради 
 

 

 

ГЕРГОВСЬКУ  

Крістіну  

Василівну 

- заступника начальника юридичного відділу 

департаменту реєстраційних послуг Запорізької 

міської ради 

 

ГОШКО  

Анну  

Сергіївну 

- заступника директора департаменту - начальника 

відділу правового забезпечення, організаційної та 

кадрової роботи департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради 

 

ГУМЕННОГО  

Романа  

Євгеновича 

- головного спеціаліста - юрисконсульта відділу 

адміністративно - правової роботи районної 

адміністрації Запорізької міської ради по 

Шевченківському району 
 

 

ДЕМЧУК  

Анну  

Віталіївну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта 

юридичного відділу  департаменту реєстраційних 

послуг Запорізької міської ради 
 

 

ДЕРИВЕДМІДЬ  

Діну  

Станіславівну 

- завідувача сектору договірно - правової роботи 

департаменту надання адміністративних послуг 

та розвитку підприємництва Запорізької міської 

ради 

 

ДИТЯТКОВУ  

Аллу  

Григорівну 

- начальника відділу адміністративно - правової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Хортицькому району 
 

 

ДОМАШЕВА  

Юрія  

Миколайовича 

- головного спеціаліста - юрисконсульта відділу 

охорони культурної спадщини Запорізької міської 

ради 

 

ДОНІНУ  

Наталію  

Олегівну 

- начальника відділу адміністративно - правової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Дніпровському району 
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ЄФІМОВУ  

Наталію 

Олександрівну 

- заступника директора департаменту з правових 

питань департаменту комунальної власності та 

приватизації Запорізької міської ради 

 

ЗАБЄЛІНУ  

Катерину  

Сергіївну 

- начальника відділу договірно - правових відносин 

департаменту інфраструктури та благоустрою 

Запорізької міської ради 

 

ЗАХАРЧЕНКА 

Олександра 

Васильовича  

- головного спеціаліста - юрисконсульта 

юридичного відділу юридичного відділу 

управління з питань праці Запорізької міської 

ради 

 

ЗУБАРЯ  

Олега  

Аркадійовича 

- заступника начальника управління з питань 

правового забезпечення роботи галузей міського 

господарства департаменту правового 

забезпечення Запорізької міської ради 

 

КАЛАШНІКОВУ  

Валентину  

Федорівну 

- начальника відділу адміністративно - правової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Комунарському району 

 

КАТКОВУ  

Світлану  

Миколаївну 

- начальника відділу адміністративно - правової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Вознесенівському району 

 

КИСЛІЦИНА 

Ігоря  

Вікторовича 

- начальника відділу охорони культурної спадщини 

Запорізької міської ради 
 

 

 

КІПУ  

Оксану  

Вікторівну 

- головного спеціаліста відділу адміністративно - 

правової роботи районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Дніпровському 

району 

 

КЛЕЦЬКОГО 

Олександра 

Михайловича 

- головного спеціаліста – юрисконсульта 

юридичного відділу управління з питань праці 

Запорізької міської ради 

 

 

КЛИМЕНКО 

Катерину  

Олегівну 

- головного спеціаліста відділу адміністративно -

правової роботи районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Дніпровському 

району 
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КОРОБЕЙНІКОВА  

Руслана  

Олексійовича 

- заступника начальника служби технічного 

нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом 

- начальника відділу юридично-договірної роботи 

департаменту освіти і науки Запорізької міської 

ради 
 

 

КОРОЛЯ  

Сергія  

Юрійовича 

- головного спеціаліста-юрисконсульта сектору 

правового забезпечення департаменту з 

управління житлово - комунальним 

господарством Запорізької міської ради 
 

 

КУДРЮ  

Тетяну  

Анатоліївну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта відділу 

правового забезпечення, організаційної та 

кадрової роботи департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради 
 

 

ЛІСНЯКА  

Євгена 

Олександровича 

- головного спеціаліста відділу юридичного 

забезпечення та самоврядного контролю 

управління з питань земельних відносин 

Запорізької міської ради 
 

 

ЛІЩИНСЬКУ  

Жанну  

Анатоліївну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта сектора 

діловодства та організаційно-кадрової роботи 

департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької 

міської ради 
 

 

МАКОВЕЙ  

Світлану  

Анатоліївну 

- заступника директора департаменту - начальника 

управління з питань правового забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

департаменту правового забезпечення Запорізької 

міської ради, голову ліквідаційної комісії 

департаменту правового забезпечення Запорізької 

міської ради 
 

 

 

МАЛЮК  

Світлану  

Миколаївну 

- головного спеціаліста відділу адміністративно - 

правової роботи районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Вознесенівському 

району 
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МАМІЧ  

Ірину  

Олександрівну 

- заступника начальника управління - начальника 

відділу правової експертизи розпорядчих актів 

управління з питань правового забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

департаменту правового забезпечення Запорізької 

міської ради 
 

 

МИХАЙЛИК  

Олену  

Олександрівну 

- заступника начальника відділу договірно – 

правових відносин департаменту інфраструктури 

та благоустрою Запорізької міської ради 
 

 

МИХАЙЛОВСЬКОГО  

Андрія  

Сергійовича 

- начальника відділу з питань цивільно - правових 

відносин управління з питань правового 

забезпечення роботи галузей міського 

господарства департаменту правового 

забезпечення Запорізької міської ради 
 

 

МУЗИЧУК  

Анну  

Василівну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта відділу 

правової експертизи розпорядчих актів 

управління з питань правового забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

департаменту правового забезпечення Запорізької 

міської ради 

 

НАЛИВАЙКО  

Ірину  

Миколаївну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта відділу 

адміністративно-правової роботи районної 

адміністрації Запорізької міської ради по 

Олександрівському району 

 

ОНИЩЕНКО  

Ларису  

Анатоліївну 

- начальника відділу адміністративно -правової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Шевченківському району 
 

 

ПИЛИПЕНКО  

Ірину  

Віталіївну 

- головного спеціаліста відділу юридичного 

забезпечення та самоврядного контролю 

управління з питань земельних відносин 

Запорізької міської ради 

 

РИБАЛКІНУ  

Яну  

Миколаївну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта відділу 

адміністративно - правової роботи районної 

адміністрації Запорізької міської ради по 

Хортицькому району 
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САВЧЕНКО  

Анну  

Вікторівну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта сектору 

юридичного забезпечення департаменту 

комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради 
 

 

САЛАТУ  

Наталію  

Петрівну 

- головного спеціаліста відділу адміністративно - 

правової роботи районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Заводському району 
 

 

САМУСЄВУ  

Яну 

 Сергіївну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта відділу 

правового забезпечення, організаційної та 

кадрової роботи департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради 
 

 

САЧАВУ 

Лесю  

Григорівну 

- головного спеціаліста відділу з питань 

господарсько - правових відносин управління з 

питань правового забезпечення роботи галузей 

міського господарства департаменту правового 

забезпечення Запорізької міської ради 
 

 

СОСНОВСЬКУ 

Анну  

Юріївну 

- начальника відділу з питань господарсько - 

правових відносин управління з питань правового 

забезпечення роботи галузей міського 

господарства департаменту правового 

забезпечення Запорізької міської ради 
 

 

ТЕРЕГЕРЮ 

Марину  

Віталіївну 

- начальника відділу інвестиційної діяльності, 

правового та кадрового забезпечення 

департаменту охорони здоров’я Запорізької 

міської ради 

 

ТОДОРЧУК  

Інну  

Сергіївну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта сектору 

правового забезпечення департаменту з 

управління житлово - комунальним 

господарством Запорізької міської ради 
 

 

ХУДОЛІЙ  

Надію  

Володимирівну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта сектору 

правового забезпечення департаменту з 

управління житлово - комунальним 

господарством Запорізької міської ради 
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ЧЕРНИХ  

Ольгу  

Олександрівну 

- головного спеціаліста відділу адміністративно - 

правової роботи районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Дніпровському 

району 

 

ЧЕПОР  

Олену  

Миколаївну 

- начальника юридичного відділу управління з 

питань праці Запорізької міської ради 
 

 

 

ЧОБОТУ  

Ольгу  

Григорівну 

- головного спеціаліста відділу адміністративно - 

правової роботи районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Олександрівському 

району 

 

ШЕЄНКО  

Наталію  

Іванівну 

- начальника відділу адміністративно - правової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Заводському району 
 

 

ШЕРЕМЕТ  

Зою  

Володимирівну 

- головного спеціаліста - юрисконсульта відділу з 

питань цивільно - правових відносин управління з 

питань правового забезпечення роботи галузей 

міського господарства департаменту правового 

забезпечення Запорізької міської ради 

 

ШМЕЛЬКОВА 

Андрія  

Юрійовича 

- заступника директора департаменту - начальника 

управління з питань правового забезпечення 

роботи галузей міського господарства 

департаменту правового забезпечення Запорізької 

міської ради 

 

ЯЩЕНКО  

Олену  

Володимирівну 

- начальника відділу адміністративно - правової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Олександрівському району 

 

 

2. Уповноважити заступника директора департаменту-начальника 

управління з питань правового забезпечення діяльності міської ради та її 

виконавчих органів департаменту правового забезпечення Запорізької міської 

ради, голову ліквідаційної комісії департаменту правового забезпечення 

Запорізької міської ради Маковей Світлану Анатоліївну подати документи для 

здійснення державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Запорізьку 

міську раду та виконавчий комітет Запорізької міської ради, що містяться в 
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Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Секретар міської ради  Анатолій КУРТЄВ 

 

 

 




