
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації  

від 28 липня 2011 року № 421» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 
Проект розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
голови Харківської обласної державної адміністрації від 28 липня 2011 року   
№ 421», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Харківській області 
26 вересня 2011 року за № 233/1341, підготовлений у зв’язку із внесенням змін 
до нормативно-правових актів, які були підставою для видання зазначеного 
розпорядження, та закінченням терміну дії обласної Програми раціонального 
використання та охорони земель в Харківській області на 2011 – 2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 21 квітня 2011 року № 117-VI           
(зі змінами). 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
Цільова спрямованість проекту розпорядження – приведення у 

відповідність до вимог чинного законодавства розпорядження голови 
Харківської обласної державної адміністрації від 28.07.2011 № 421 «Про 
затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, що надходять 
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Харківській 
області 26 вересня 2011 року за № 233/1341 шляхом визнання його таким, що 
втратило чинність. 

 
3. Правові аспекти 
Підставами для розробки розпорядження є такі нормативно-правові акти: 
1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 
2) постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 

«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами); 

3) рішення ІІІ сесії VІІ скликання Харківської обласної ради від 04.02.2016   
№ 46-VIІ «Про виконання обласної Програми раціонального використання та 
охорони земель в Харківській області на 2011 – 2015 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 21 квітня 2011 року № 117-VI (зі змінами)». 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту розпорядження не потребує матеріальних та 

фінансових витрат. 
 
5. Позиція заінтересованих органів 
Проект розпорядження погоджено Харківською обласною радою, 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації, 
Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області, Харківським 
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обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Північно-
східним офісом Держаудитслужби, Харківським обласним територіальним 
відділенням Антимонопольного комітету України, Головним управлінням 
Державної казначейської служби України у Харківській області, Державною 
регуляторною службою України та Харківською філією ДУ «Інститут охорони 
ґрунтів України». 

 
6. Регіональний аспект 
Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 
 
7. Громадське обговорення 
Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проект розпорядження було оприлюднене шляхом розміщення на 
офіційному сайті Харківської обласної державної адміністрації в мережі 
Інтернет. 

 
8. Прогноз результатів 
Приведення нормативно-правових актів Харківської обласної державної 

адміністрації до вимог чинного законодавства. 
 
 
 
Директор Департаменту  
агропромислового розвитку  
Харківської обласної державної  
адміністрації        О. НЕЗДЮР 
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