
Україна
Знам’янська  міська  рада   Кіровоградської  області

Виконавчий  комітет

Розпорядження

від   29 січня 2014  року                                                                                         №  15
м. Знам’янка

  
Про організацію проведення ярмарків
 з продажу сільськогосподарської
та продовольчої продукції в м. Знам'янка
у 2014 році

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від  23  січня  2014  року  №  13-р  "Про  організацію  проведення  ярмарків  з  продажу 
сільськогосподарської  продукції,  продовольчих  та  непродовольчих  товарів  у  лютому-грудні 
2014 року",  керуючись  ст.  30 Закону України "Про місцеве  самоврядування в Україні"  та з 
метою  сприяння  забезпеченню  населення  міста  сільськогосподарською  продукцією  та 
продовольчими товарами належної якості за доступними цінами:

1. Запровадити проведення згідно з графіком ярмарків з продажу продовольчих товарів 
та сільгосппродукції на території міста на 2014 рік.

2.  Затвердити  графік  проведення  ярмарків  з  продажу  продовольчих  товарів  та 
сільгосппродукції у місті Знам'янка на 2014 рік.

3.  Відділу   економічного  розвитку,  промисловості,  інфраструктури  та  торгівлі 
міськвиконкому забезпечити:

- учасників ярмарків – місцями для продажу продукції та їх відповідне розміщення;
- залучення до участі у ярмарках суб’єктів підприємницької діяльності, яки займаються 

реалізацією  сільгосппродукції  та  продовольчих  товарів,  переробних  підприємств  та 
громадського харчування;

-  проведення  з  підприємствами  роботи  щодо  використання  фірмових  палаток  з 
логотипом "Купуй Кіровоградське";

- проведення з учасниками ярмарку роботу щодо забезпечення проведення виробниками 
продукції  презентацій і дегустацій продукції  власного виробництва, представлення покупцям 
відповідної документації, що засвідчує якість продукції, що реалізується;

- під час проведення ярмарків – представлення сільськогосподарськими та переробними 
підприємствами широкого асортименту продукції за цінами нижче ринкових;

- забезпечення перевезення пасажирів у дні проведення ярмарків.
4. Відділу культури і туризму міськвиконкому, міському Палацу культури:
-  забезпечити  музичний  супровід,  виступ  художніх  колективів  під  час  проведення 

ярмарків,  за  необхідності,  забезпечити  підключення  торгівельних  точок  до  мережі 
електропостачання міського Палацу культури. 
            5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 04.09.2012р. 
№  166  "Про  організацію  проведення  ярмарків   з  продажу  сільськогосподарської  та 
продовольчої продукції у 2012 році"

6.  Покласти контроль за виконанням розпорядження на першого заступника міського 
голови  Джулая В.О.
         Міський голова                                                                    І. Крижановський        



Затверджено
розпорядженням міського голови
від_29_січня 2014р. №_15__

Графік
проведення ярмарків  з продажу сільськогосподарської
та продовольчої продукції в м. Знам'янка у 2014 році

№з/п Назва ярмаркового заходу Час проведення 
заходу

1 До масляної 2 березня
2 До великодня 18-19 квітня
3 До Дня незалежності України та Дня міста 2 серпня
4 Передноворічний 27-28 грудня
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