
Додаток 1 
до Програми проведення  
в м. Запоріжжі Покровського  
ярмарку з нагоди святкування     
Дня міста у 2017 році 

 

 

Завдання і заходи  

з виконання Програми проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку  

з нагоди святкування Дня міста у 2017 році 

 (найменування міської цільової Програми) 

                   тис. грн. 

Найменування завдання Найменування заходу 
Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, обласний 

бюджети, інші) 

 
Прогнозні обсяги 

Всього 

за роками 

 

20171 

1 2 3 4 5 6 

Завдання 1. 

Проведення щорічного 

Покровського ярмарку за 

участю сільськогосподарських 

підприємств, підприємств 

спілки споживчих товариств 

Запорізької області та інших 

суб’єктів господарювання, які 

потребують забезпечення 

проживання в готелях та 

заправки паливом 

автотранспорту 

 

Забезпечення проживання в готелях 

іногородніх учасників ярмарку: 

представників 

сільськогосподарських підприємств, 

підприємств спілки споживчих 

товариств Запорізької області, інших 

суб’єктів господарювання. 

 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

та розвитку 

підприємництва 

Запорізької міської ради 

Бюджет міста 39,852 39,852 

Компенсація пального, витраченого 

іногородніми суб’єктами 

господарської діяльності для 

забезпечення участі у проведені 

ярмарку 

 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

та розвитку 

підприємництва 

Запорізької міської ради 

Бюджет міста 430,999 430,999 

Разом за завданням 1 

 
   470,851 470,851 



2 

 

Завдання 2. Послуги з 

організації заходу по Програмі 

Покровського ярмарку та 

забезпечення перепустками для 

безперешкодного в’їзду на 

територію проведення ярмарку  

Виготовлення перепусток для 

забезпечення безперешкодного 

в’їзду автотранспорту на територію 

ярмарку 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

та розвитку 

підприємництва 

Запорізької міської ради 

Бюджет міста 0,450 0,450 

Послуги з організації заходу по 

Програмі Покровського ярмарку  

Департамент надання 

адміністративних послуг 

та розвитку 

підприємництва 

Запорізької міської ради 

Бюджет міста 183,000 183,000 

Разом за завданням 2    183,450 183,450 

Завдання 3. 

Дбайливе використання 

території Прибережної 

магістралі та забезпечення 

джерелами живлення 

технічних засобів в процесі 

підготовки та проведення 

Покровського ярмарку 

Послуги з прикрашання території 

проведення Покровського ярмарку 

композиціями із квітів 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 498,317 498,317 

Забезпечення належного санітарного 

стану території на Прибережній 

магістралі на час проведення 

Покровського ярмарку та 

прибирання території по 

завершенню свята. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 207,598 207,598 

Забезпечення території проведення 

ярмарку точками підключення до 

мереж електроживлення 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 230,780 230,780 

Разом за завданням 3    936,695 936,695 

Разом за програмою  1590,996 1590,996  
 
 
 

Секретар міської ради             Р.О. Пидорич 


