
 

 

 

 

 

 

 

 

Про визнання такими, що  

втратили чинність, деяких розпоряджень 

голови Харківської обласної 

державної адміністрації  

 

        З метою упорядкування нормативно-правових актів Харківської обласної 

державної адміністрації,  керуючись вимогами 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»,  статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»: 

        1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Харківської обласної державної адміністрації: 

        від 23 квітня 2007 року № 225 «Про призначення іменних стипендій 

облдержадміністрації та персональних стипендій  імені О.С. Масельського 

студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації», зареєстроване  в 

Головному управління юстиції  у Харківській області 10 травня 2007 року           

за № 10/932 (зі змінами);  

       від 10.01.2011 року № 8 «Про внесення змін до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 23.04.2007 № 225», зареєстроване  в 

Головному управління юстиції  у Харківській області 17 січня 2011 року           

за № 3/1111; 

        від 24 липня 2000 року № 703 «Про встановлення іменних стипендій 

облдержадміністрації  в області науки», зареєстроване  в Головному управління 

юстиції  у Харківській області 27 липня 2000 року за № 88/437; 

       від 12 березня 2001 року № 151 «Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації  від 24 липня 2000 року № 703 ««Про 



встановлення іменних стипендій облдержадміністрації  в області науки», 

зареєстроване  в Харківському обласному управлінні юстиції  16 березня      

2001 року за № 24/492;  

       від 21 квітня 2003 року № 120 «Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 24 липня 2000 року № 703 «Про встановлення 

іменних стипендій облдержадміністрації  в області науки»,  зареєстроване  в 

Харківському обласному управлінні юстиції  05 травня 2003 року за № 120; 

       від 18 липня 2006 року № 377 «Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 24 липня 2000 року № 703», 

зареєстроване в Харківському обласному управлінні юстиції                              

31 липня 2006 року за № 34/904; 

      від 25 липня 2013 року № 276 «Про внесення змін до розпорядження голови 

Харківської  обласної державної адміністрації  від 24 липня 2000 року № 703 

««Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації  в області науки», 

зареєстроване в Головному управління юстиції  у Харківській області 12 серпня 

2013 року за № 13/1430; 

        від 04 квітня 2017 року № 144 «Про внесення зміни до розпорядження 

голови Харківської обласної державної адміністрації  від 24 липня 2000 року      

№ 703», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у 

Харківській області 03 травня 2017 року за № 24/1574; 

         від 15 травня 2018 року № 330 «Про внесення зміни до розпорядження 

голови Харківської обласної державної адміністрації  від 24 липня 2000 року      

№ 703 «про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації  в галузі 

науки», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у 

Харківській області 05 червня 2018 року за № 30/1645. 

         2. Це розпорядження набирає чинності  з дня його опублікування. 

 

    Голова обласної державної 

    адміністрації                                                             Ю. СВІТЛИЧНА 

 

Аркуш погодження додається. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови обласної 

державної адміністрації                                                           А. БАБІЧЕВ                                                                                                                                                                                                             

 

Директор  Департаменту науки і освіти  

Харківської обласної  державної адміністрації                      Л. КАРПОВА                                                          

 

Завідувач юридичного сектору 

апарату обласної державної адміністрації                              Л. ЯРОВА 

 

Головний спеціаліст відділу  

інформаційно-комп’ютерного  

та документального забезпечення  

апарату обласної державної адміністрації                                І. ХАЯН 

                                                                 

 


