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Про надання повноважень 
щодо внесення змін до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб  -  

підприємців та громадських формувань 
у  зв’язку з кадровими змінами в 
Новопсковському районному центрі 
соціальних служб для сім % дітей та молоді

Відповідно до статей 5, 6, 11, 39, 40 41 закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», розпорядження голови 
райдержадміністрації від 19 лютого 2018 року № 17-к «Про звільнення Кравченко О.І.», 
розпорядження голови райдержадміністрації від 19 лютого 2018 року №18-к «Про 
покладання обов’язків директора Новопсковського районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді та приймання-передачу документів та майна», розпорядження голови 
райдержадміністрації від 20 лютого 2018 року №20-к «Про внесення змін до розпорядження 
голови райдержадміністрації від 19 лютого 2018 року №18-к», з метою внесення змін до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, у зв’язку з кадровими змінами в Новопсковському районному центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді:

1. Виключити Кравченко Ольгу Ігнатівну з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, як фізичну особу -  платника 
податків, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі 
підписувати договори тощо (підписант).

2. Уповноважити фахівця із соціальної роботи II кваліфікаційної категорії, 
виконуючого обов’язки директора Новопсковського районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Колесник Олену Михайлівну подати державному реєстратору необхідні 
документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, пов’язаних із зміною керівника та підписанта.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Скорохода О.О.

у

Перший заступник голови, 
виконуючий обов’язки голови 
районної державної адміністрації В.О.ВИСОЧИНА


