
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до  

Положення про відзначення  

щорічною стипендією учнів  

шкіл естетичного виховання  

«Надія Слобожанщини», 

затвердженого розпорядженням  

голови обласної державної  

адміністрації від 29 жовтня  

2012 року № 616 

 

 

Відповідно до рішення Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року 

№ 822-VІІ «Про затвердження Програми розвитку культури, туризму та 

охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-

2023 роки та Регіонального замовлення на підготовку кадрів для закладів освіти 

та культури Харківської області на 2019-2023 роки» з метою упорядкування 

розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про 

затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами), керуючись 

статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: 
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1. Внести до Положення про відзначення щорічною стипендією 

учнів шкіл естетичного виховання «Надія Слобожанщини», затвердженого 

розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 29 жовтня 

2012 року № 616, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у 

Харківській області 23 листопада 2012 року за N 52/1415, та такі зміни: 

у пункті 1.5. цифри «700» замінити цифрами «1000 грн.»; 

у пункті 3.2. другий абзац викласти у такій редакції: 

«погоджене з відділами (секторами) культури і туризму районних 

державних адміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських 

рад та відповідних рад об’єднаних територіальних громад, які реалізують 

повноваження у сфері культури, подання школи естетичного виховання на ім’я 

голови Ради, за підписом директора закладу та скріплене печаткою закладу;» 

пункт 5.1. викласти у такій редакції: 

«Фінансування Стипендії здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

в обласному бюджеті на реалізацію бюджетних програм в сфері культури.»; 

пункт 5.2. викласти у такій редакції: 

«Головним розпорядником коштів обласного бюджету, що виділяються 

на виконання 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-VІ, є 

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації». 

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування. 

 

 

 

 

Голова обласної державної 

адміністрації         Ю. СВІТЛИЧНА 
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Заступник голови  

обласної державної адміністрації     А. БАБІЧЕВ 

 

Начальник Управління  

культури і туризму Харківської обласної  

державної адміністрації      О. ЯЦИНА 

 

Завідувач юридичного сектору 

апарату обласної державної адміністрації   Л. ЯРОВА 

 

Головний спеціаліст відділу 

інформаційно-комп’ютерного 

та документального забезпечення 

апарату обласної державної адміністрації   І. ХАЯН 

 


