
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
 

Про проведення 
«Покровського ярмарку – 2019» 
 
 

Відповідно до пп. 8 п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації                            
від 06 лютого 2019 року № 189-р «Про стабілізацію цінової  ситуації на продовольчому 
ринку області у 2019 році», з метою: забезпечення мешканців міста продуктами 
харчування за вигідними цінами; зменшення цін на споживчому ринку міста; розвитку 
торгівлі та сприяння місцевим сільгоспвиробникам 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Провести «Покровський ярмарок – 2019»  з продажу сільськогосподарської 

продукції за участю підприємств і товаровиробників міста та сусідніх районів і областей 
на площі Соборній  з 08.00 до 15.00 години 12 жовтня 2019 року. 

 
2. Затвердити склад оргкомітету з підготовки та  проведення «Покровського 

ярмарку – 2019» згідно з додатком. 
 
3. Управлінню економіки міської ради: 
1) залучити до участі у ярмарку товаровиробників сільськогосподарської продукції 

та підприємців; 
2) забезпечити належну організацію перевезення пасажирів у день проведення 

ярмарку до місця її проведення. 
 
4. Комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» та 

комунальному підприємству «Жигулі» взяти участь у ярмаркових заходах та залучити до 
участі у ярмарку торгуючих на їх ринках. 

 
5. Управлінню культури і туризму міської ради забезпечити концертну програму та 

виставку-ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва з 08.00 до 15.00 години       
12 жовтня 2019 року. 
 

6. Рекомендувати управлінню Держпродспоживслужби в м. Олександрії  
забезпечити експертизу сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, які 
реалізовуватимуться на ярмарку. 
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7. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
забезпечити оприлюднення у ЗМІ міста інформацію про проведення ярмарку з метою 
залучення відвідувачів. 

 
8. Управлінню охорони здоров’я міської ради вжити заходи для забезпечення 

чергування машини швидкої медичної допомоги під час проведення заходу. 
 
9. Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування міської ради вжити заходи для забезпечення електропостачанням 
торговельного обладнання (холодильники, прилавки тощо) учасників ярмарку, 
прибирання території до та після проведення ярмаркових заходів, обладнання території 
проведення ярмарку та забезпечити: 

1) підключення до мережі електропостачання з обох боків площі Соборної; 
2) встановлення контейнерами для сміття; 
3) огородження газонів на пл. Соборній. 
 
10. Рекомендувати  Олександрійському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області та зобов’язати КП «Муніципальна 
безпека» Олександрійської міської ради: 

1) забезпечити безпеку дорожнього руху на площі Соборній з 07.00 до 16.00 години 
12 жовтня 2019 року; 

2) забезпечити перекриття руху автотранспорту через площу Соборну по проспекту 
Соборному з усіх боків з 07.00 до 16.00 години 12 жовтня 2019 року; 

3) вжити заходи для забезпечення охорони громадського порядку під час 
проведення ярмарку.   

 
11. Рекомендувати Олександрійському міськрайонному відділу Управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області вжити 
відповідні заходи для створення безпечних умов для учасників та відвідувачів  ярмарку 
під час його проведення на площі Соборній з 07.00 до 16.00 години 12 жовтня 2019 року 
та забезпечити чергування техніки та персоналу. 

 
12. Управлінню економіки міської ради та комунальному підприємству 

«Олександрійський центральний ринок», рекомендувати Олександрійському 
міськрайонному відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Кіровоградській області забезпечити та організувати частування відвідувачів ярмарку 
козацькою кашею. 
 

13. Відповідальність за санітарний стан території, дотримання правил громадського 
порядку та техніки безпеки покласти на  учасників ярмарки. 

 
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П., Сосну Л.В. та 
Некрасова А.В. згідно з розподілом функціональних обов’язків.  
 
 
 
 
Міський голова        С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від ______________ 2019 року № ____ 

 
Склад організаційного комітету з проведення 

«Покровського ярмарку – 2019» 
 

Голова оргкомітету: 
 

ГРИЦЕНКО   - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
Сергій Петрович  органів влади 
 

Заступник голови оргкомітету: 
 
ЧЕРЕВАШКО  - начальник управління економіки міської ради 
Ростислав Євгенович       

Члени оргкомітету: 
 
АБАЖЕЙ   - директор міського Палацу культури 
Григорій Петрович 
 
БАЛА                                    - директор комунального підприємства «СвітлоЦентр» 
Сергій Миколайович 
 
ГАРАЩЕНКО                      - директор комунального підприємства «Жигулі» 
Олег Васильович 
 
ЛОЦМАН   - начальник управління житлово-комунального господарства, 
Геннадій Григорович архітектури та містобудування міської ради 
 
МОСКОВЧЕНКО  - начальник управління інформатизації та інформаційно- 
Інна Степанівна  аналітичної політики міської ради 
 
НОС                                       - директор комунального підприємства «Олександрійський             
Юрій Володимирович          центральний ринок» 
 
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА  - начальник управління культури і туризму міської ради 
Ольга Володимирівна 
 
ПЕРЕВЕРЗЄВ  - директор комунального підприємства «Муніципальна      
Володимир Григорович        безпека міської ради» 
 
ТЕМНИК   - начальник управління охорони здоров’я Олександрійської 
Тетяна Василівна    міської ради 
 
ТРОФИМЕНКО  - заступник начальника управління економіки міської ради, 
Світлана Володимирівна   начальник відділу торгівлі 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


