
 
УК РА Ї Н А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

 

Про визнання таким, що втратило  

чинність, розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

від 17 травня 2006 року № 216 

 

 

 

 

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня  

1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і 

доповненнями), з метою приведення власних нормативно-правових актів у 

відповідність до вимог чинного законодавства: 

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 17 травня 2006 року № 216 «Про 

ціноутворення», зареєстроване в Чернігівському обласному управлінні юстиції 

Міністерства юстиції України 30 травня 2006 року за № 14/599 (із змінами і 

доповненнями, внесеними розпорядженнями голови обласної державної 

адміністрації: від 11 липня 2006 року № 270 «Про зміни до розпоряджень 

голови облдержадміністрації від 17.05.2006 № 216, від 02.12.2005 № 340», 

зареєстрованим в Чернігівському обласному управлінні юстиції Міністерства 

юстиції України 12 липня 2006 року за № 17/602; від 04 грудня 2007 року 

№ 445 «Про ціноутворення на продовольчі товари», зареєстрованим в 
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Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 20 грудня 2007 року за 

№ 38/661; від 31 травня 2008 року № 199 «Про внесення змін до деяких 

розпоряджень голови облдержадміністрації», зареєстрованим в Головному 

управлінні юстиції у Чернігівській області 03 червня 2008 року за № 21/682; від 

17 листопада 2008 року № 396 «Про внесення змін до деяких розпоряджень 

голови облдержадміністрації», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції 

у Чернігівській області 02 грудня 2008 року за № 58/719; від 20 січня 2009 року 

№ 10 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 

31 травня 2008 року № 199», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у 

Чернігівській області 05 лютого 2009 року за № 3/732; від 20 квітня 2011 року 

№ 142 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови 

облдержадміністрації», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у 

Чернігівській області 22 квітня 2011 року за № 15/841; від 11 листопада  

2011 року № 386 «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 31.05.2008 № 199», зареєстрованим в Головному 

управлінні юстиції у Чернігівській області 07 грудня 2011 року за № 71/897). 

2. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю обласної державної адміністрації забезпечити офіційне 

оприлюднення розпорядження голови обласної державної адміністрації в пресі 

у визначений законодавством термін.  

3. Це розпорядження набирає чинності після реєстрації з дня його 

оприлюднення.  

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. 

 

 

 

Голова обласної  

державної адміністрації            В.П. Куліч 


