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Зареєстровано в Головному 
територіальному управлінні 
юстиції у Запорізькій області 
09 серпня 2018 р. за № 95/1974 

 
 
 
 
Про визнання розпоряджень голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 09 серпня 2011 року № 324, від 25 жовтня 2011 року № 444, 
від 27 лютого 2012 року № 71, від 19 листопада 2013 року № 537 такими, що 
втратили чинність 
 

 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою приведення нормативно-правових актів згідно з чинним 

законодавством: 

 

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Запорізької обласної державної адміністрації: 

від 09 серпня 2011 року № 324 «Про проведення обласного конкурсу на 

кращі локальні бренди (торгові марки) продукції місцевих товаровиробників», 

зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області                 

17 серпня 2011 року за № 40/1482; 
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від 25 жовтня 2011 року № 444 «Про проведення обласного конкурсу на 

кращий проект регіонального розвитку», зареєстроване в Головному управлінні 

юстиції у Запорізькій області 27 жовтня 2011 року за № 70/1512; 

від 27 лютого 2012 року № 71 «Про затвердження Порядку часткового 

відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, 

залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації 

інвестиційних проектів», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 

Запорізькій області 02 березня 2012 року за № 7/1532; 

від 19 листопада 2013 року № 537 «Про затвердження Порядку 

використання коштів обласного бюджету на часткову компенсацію суб'єктам 

малого підприємництва витрат на участь у виставкових заходах, у тому числі в 

універсальній виставці «Покровський ярмарок» та Положення про роботу 

комісії з часткової компенсації суб'єктам малого підприємництва витрат на 

участь у виставкових заходах, у тому числі в універсальній виставці 

«Покровський ярмарок»», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 

Запорізькій області 22 листопада 2013 року за № 52/1635. 

 

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації,             

з дня його офіційного оприлюднення. 
 
 
 

Перший заступник голови 
Запорізької обласної  
державної адміністрації       Е.В. Слепян 
 
 
 
 
 


