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СУМСЬКА ОБЛЛСНА ВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови cyмcbкoi овллсноi
дЕржлвноi .л.дмrнlстгацti

04. I0. 20Iб м. Сумп лi 499-0л

Про визнання деяких розпоряд-

,кснь голови CyMcbKoi обласноi

державноi адмiнiстрацii та-

кпми, що втратили чиннiсть

Вiдповiдно до частпЕи першоi статей 6, 39, 4l
мiсцевi державнi адмiпiстрацiii), rryнкry 2 постанови Кабiнеry MiHicTpiB

УкраiЪи вiд 28 грудня 1992 року Л! 7З1 <Про затвердження Положекня про

державЕу реестрацiю норIrrативно-правовID( aKTiB MiHicTepcTB та iнших органiв

виконавчоi влади>, у зв'язку з переглядом пормативно-правовп< aKTiB CyMcbKoi
обласноi лержавноi адrчriнiстрацii та з метою приведення ix у вiдповiднiсть до
виI\{ог чцнного законодавства:

l. ВизпатИ розпоряджеIrНя головИ Сумськоi обласноi державноi
адмiвiстрацii згiдво з перелiком, що додаеться, такими, що втратIiли чиннiсть.

2..щепартаменry аФопромислового розвитку cplcbkoi обласноi

деркавноi адмiIriстрацii в устаноыIеI{ому законом порядку подати це

2

товаровиробНикiв >>, зарееСтроване в Сумському обласному управлiннi юстицiТ

1 7 вересня 1998 року за Л! 59/264,

4. РозпорядженЕя головИ CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
26 серп}uI 1998 року Ns 353 <Про РОзрац/нки сйьськогосподарських

товаровиробникiв областi за спожиту елек,гроенергiю)), зареестроване в
CyTlcbKoMy обласному управлiннi юстицii 17 вересня 1998 року за N 60/265.

5. Розпоряджен}Ul юлови CprcbKoi обласноi державноi qдмiнiстрацii вiд
31 серпня 1998 року МЗ64 <Про внесенItя змiн до розпорядженЕя голови

обласноi державноi адrtiнiстрацii вiд 08.05.98 ]ф l79>, зареестроване в
Управлiннi юстицii в Сумськiй областi 18 вересrrя 1998 poIv за N 60/271.

6. Розпорядження голови cyltcbkoi обласноi державноi алмiнiстрацii вiд
l1 вересня 1998 року ],lЪ378 <<IIро використанЕя продовоJьчог., зерна, що
надiйшло в pzD(yHoK погашення заборгованостi перед Пенсiйним фондом
украiни>, заре€стов.lне в Головному управлiпнi юстицii у Сумськiй областi
2l вересня l998 роry заNр691274.

7. Розпорядження п)лови СумськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
04 сiчrrЯ 1999 рокУ М 2 <Про регiонаiьний фонд пiдтримки розвитку
агропромислового комIlлексу областir>, зареес,троване в Головному управлiннi
юстицii у Сумськiй областi 21 сiчня 1999 року зz Ng 7 /З42.

8. РозпоряджеЕЕя голови CyMcbKoi обласно1 державноI адмiнiстрачii вiд
З0 березня 1999 року Nч 1l1 <Про безкоштовну видачу молодняка птицi
малозабезпеченим верствам населеЕнrI областi>>, зареестоваIIе в Головному

управлiннi юстицii у Сумськiй областi 02 квiтня l999 року за Nч з5lз7о,
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,Щодаток

до розпорядженlUI гOлови

CplcbKoi обласноТ державноi

адмiнiстрацii
04 ков-ня 2OIб poKv ]W 499-Од

Перелiк

деяких розпорядх(ень головп CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiсграцii що впзнаються такпми, що втратплп чпннiсть

l. РозпоряджеЕня голови CplcbKoi обласноi державноi qдмiпiстрацii вiд
02 липня 1998 porcy Nэ 256 <Про хiд виконання розпорядження голови
облдерж4дмiнiстрацii вй 02.02.98 Nч 37 <Про стап забезпеченшI населенIUI
прод/кт,lми тваришйцtва в 1998 роцЬ>, заре€строваЕе в Управлiннi юстифi в
Сумськiй областi 17 липня 1998 роry за Ns ЗО/235.

2, РозпоряджецIUI полови CyMcbKoi обласноi д"р*ч"rrоi'чдriнiстрацii вiд
04 серпня 1998 року Nэ 320 <Про упоряд(ування використilння зерна урожаю
поточного року та забезпечення проведенIUI сiльськогосподарськими
товаровиробникаýrи pцtplD(yrkiB за одержшri аванси i матерiально-техцiтri
ресурс"'), зареестовillе в Управлiнпi юстицii в Сумськiй областi
l7 вересня l998 рокузаЛ! 5ЗD58.

3, РозпорядженIUI голови CyMcbKoi обласноi державноi адr.riкiстрацii вiд
12 серпrrя 1998 року Nе342 <Про створеш{rI регiопальноi KoMicii питань
реryлювання риЕку продовольства5 цiн i доходiв сiльськогосподарських
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друкованID( засобах MacoBoi iнформацii.

3. Ще розпорядження набирае чинностi з дня, наступIlого за днем його
оrryблiкування.

4, Контроль за виконаЕшIм цього розпоряджеЕIUI покпасм на заступника
голови Сумськоi обласноi державноi адrtiнi Подопригору М.А.

Голова C}McbKoi обласноi
державноi адмiнiстра цii М.О.Клочко
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9. Розпорядження голови Сумськоi обласнt..
lб травня 20lз року Nе 189-о.щ <про заход.r.;,Ж:'#НЖЖ;':
аIроцромисловому KoMImeKci та лiсовому господарствi>, зареестоване вГоловному управлiнкi юстицii.у Сумськiй облzNs25ll42l. 

ччддцrl J \-умqьюп областi 20 травня 2013 porcy за
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Керiвник апарату CyMcbKoi
ооласноi дерэrса BHoi адмiнЙрацi[

Д.о.Жпвшцькцй

О.П.Пегрова


