
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації «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» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Проект розпорядження підготовлено у зв’язку із закінченням в 2018 році 

терміну дії галузевої Програми розвитку культури і туризму Харківської області 

на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради 

від 29.08.2013 № 789-VІ (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-VІІ, в межах якої збільшено суму щорічної стипендії з 700 грн. 

до 1000 грн. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Основною метою розпорядження є підтримка творчо обдарованих дітей, які 

здобувають мистецьку освіту.  

3. Правові аспекти 

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

України «Про місцеві державні адміністрації».  

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Програмою 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-VІІ, передбачено 

виплату стипендій учням шкіл естетичного виховання «Надія Слобожанщини» за 

рахунок коштів обласного бюджету. Кошти на виплату стипендій «Надія 

Слобожанщини» передбачено за кодом відомчої класифікації видатків та 

кредитування бюджету (КВК) 10 «орган з питань культури, національностей та 

релігій» по коду програмної класифікації видатків та кредитування 1014082 «інші 

заходи в галузі культури і мистецтва». 

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект розпорядження голови обласної державної адміністрації 

погоджений з Харківською обласною радою, Державною фінансовою інспекцією 

України в Харківській області, Головним управлінням Державної казначейської 

служби України в Харківській області, Обласним навчально-методичним центром 

підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів. 
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6. Регіональний аспект 

Реалізація даного розпорядження не торкається питання розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці. 

7. Громадське обговорення 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» проект розпорядження оприлюднений шляхом розміщення на 
офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації в мережі 
Інтернет.  

 

8. Прогноз результатів 

Прийняття розпорядження дозволить провести відбір кандидатів на 
здобуття стипендії на високому рівні та здійснити виплату грошової винагороди 
переможцям відбору. 

 

 

 

Начальник Управління       О. ЯЦИНА  
 


