
 

 

 

Пояснювальна записка 

до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації 

«Про внесення змін до розпорядження голови Харківської обласної 

державної адміністрації від 08 червня 2012 року № 353» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Проект розпорядження підготовлено у зв’язку з закінченням терміну дії 

в 2018 році галузевої Програми розвитку культури і туризму Харківської 

області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради 

від 29.08.2013 № 789-VI (із змінами) та прийняттям Програми розвитку 

культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської 

області на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради 

від 06 грудня 2018 року  № 822-VII, у рамках якої збільшено суму премій з 

18,0 тис. грн. до 35,0 тис. грн.  

Зміна суми премії потребує відповідного коригування Положення про 

проведення конкурсу на здобуття премії імені І.Ю. Рєпіна, затвердженого 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08 червня 2012 

року № 353 (у редакції розпорядження голови Харківської обласної 

державної адміністрації від 21 грудня 2015 року № 603, зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 

10 березня 2016 року № 5/1489). 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою та основними завданнями розпорядження є: 

- створення необхідних умов для проведення конкурсу на здобуття премії 

імені І.Ю. Рєпіна; 

- вручення грошової винагороди переможцям премії;  

- забезпечення належної організації заходів з відзначення премією митців-

переможців. 

 

3. Правові аспекти  

Проект розпорядження підготовлено відповідно до статей 6, 39, 41 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Зазначений проект розпорядження фінансуватиметься в межах Програми 

розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини 

Харківської області на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Харківської 

обласної ради від 06 грудня 2018 року  № 822-VII. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект розпорядження не потребує узгодження заінтересованих органів. 

 

 

 



 

 

6. Регіональний аспект 

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

 

7. Громадське обговорення 

Проект розпорядження оприлюднено на офіційному веб-сайті Харківської 

обласної державної адміністрації відповідно до ст. 15 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 

 

8. Прогноз результатів 

Виконання розпорядження забезпечить підвищення іміджу регіону, 

сприятиме популяризації імені І.Ю. Рєпіна, дозволить провести конкурс на 

здобуття премії імені Рєпіна на високому рівні та здійснити виплату грошової 

винагороди переможцям премії.  

 

 

 

 

Начальник Управління 

культури і туризму                                                                О.ЯЦИНА 


