
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до розпорядження голови 

Харківської обласної державної адміністрації 

від 08 червня 2012 року № 353 

 

 З метою підтримки розвитку сучасного реалістичного мистецтва, 

популяризації творчого надбання всесвітньо відомого художника, одного з 

засновників української національної школи живопису – Іллі Юхимовича 

Рєпіна, залучення широкого кола громадськості до участі в культурному житті 

регіону, створення сприятливого середовища для соціалізації творчої 

особистості, відповідно до 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, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»: 

 

1. Внести до розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 08 червня 2012 року № 353 «Про відзначення премією                

І.Ю. Рєпіна», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Харківській 

області 04 липня 2012 року за № 44/1407 (із змінами) таку зміну: 

Викласти пункт 3 розпорядження у такій редакції: 

 



2 

 

«Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

Харківської обласної державної адміністрації А. Бабічева». 

 

2. Внести до Положення про проведення конкурсу на здобуття премії 

імені І.Ю. Рєпіна, затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної 

державної адміністрації від 08 червня 2012 року № 353, зареєстрованого в 

Головному управлінню юстиції у Харківській області 04 липня 2012 року за            

№ 44/1407 (зі змінами), у редакції розпорядження голови Харківської обласної 

державної адміністрації від 21 грудня 2015 року № 603 такі зміни: 

 

викласти пункт 1.5. розділу I «Загальні положення» у такій редакції: 

 

«Премія складається із грошової винагороди, Диплома Лауреата Премії та 

Почесного знака Лауреата Премії. Переможцям Конкурсу присвоюється звання 

Лауреата премії імені І.Ю. Рєпіна та вручається грошова винагорода, яка 

становить 35 000 (тридцять п’ять тисяч) гривень». 

 

викласти пункт 6.2 розділу VI. «Фінансування конкурсу» у такій редакції:  

 

«Головним розпорядником коштів обласного бюджету, що виділяються 

на виконання пункту 5.9. підрозділу 5 «Музейна справа» розділу VI «Заходи 

програми» 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,                      

є Управління культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації». 

 

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.  

 

Голова обласної державної  

адміністрації                 Ю. СВІТЛИЧНА 


