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ПРОГРАМА  
проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку  

з нагоди святкування Дня міста у 2018 році 
 

 

1. Мета Програми. 

Проведення заходів з підготовки та проведення в м. Запоріжжі 

Покровського ярмарку з нагоди святкування у 2018 році Дня міста 

здійснюється відповідно до  вимог визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, іншими 

нормативно-правовими актами.  

Метою програми є відродження національних традицій їх розвиток та 

формування інтересу до історичного минулого Запорізького краю, 

пропагування здобутків вітчизняних товаровиробників, забезпечення населення 

міста якісними, за доступними цінами продуктами харчування та 

непродовольчими товарами, підтримка майстрів народних промислів та 

підприємців,  налагодження нових довгострокових культурних та економічних 

міжрегіональних контактів. 

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання. 

Щорічно восени в м. Запоріжжі з нагоди святкування Дня міста на 

Прибережній магістралі проводиться Покровський ярмарок. В ярмарку 

приймають участь близько 2 тисяч учасників та відвідують близько 100 тисяч 

мешканців та гостей міста. 

Для участі у ярмарку запрошуються майстри народних промислів, 

суб'єкти господарювання міста та області, виробники сільськогосподарської 

продукції, підприємства споживчої кооперації, суб'єкти господарювання та 

підприємці з інших областей України. 

Учасники ярмарку, в тому числі виробники сільськогосподарської 

продукції районів області приїжджають напередодні ярмарку для здійснення 

монтажу обладнання своїх торгових місць і несуть значні транспортні витрати 

та витрати на проживання в готелях. Зазвичай на ярмарку ціни на продукцію та 

товари на 15−20% нижчі в порівнянні з цінами на ринках та торговельній 

мережі міста. 

Продукція сільськогосподарських підприємств, що реалізується на 

ярмарку,  користуються значним попитом у населення міста.  

Програмою передбачається часткова компенсація з міського бюджету 

витрат сільгоспвиробників, суб’єктів господарювання районів Запорізької 

області, спілки споживчих товариств Запорізької області на заправку паливом 

автотранспорту та проживання в готелях напередодні проведення ярмарку, що 

спрямовано на забезпечення їх участі у ярмарку. 
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Для організації та проведення Покровського ярмарку Програмою  

передбачаються забезпечення учасників та організаторів  перепустками для 

в’їзду на територію проведення ярмарку, послуги з організації частування 

мешканців та гостей міста під час проведення ярмарку та виготовлення 

рекламної продукції. 

Крім того, Програмою передбачається фінансування робіт комунальних 

підприємств міської ради пов’язаних з підготовкою та проведенням 

Покровського ярмарку, а саме:  

вивіз ТПВ та оренда контейнерів щодо забезпечення належного 

санітарного стану, експлуатація автотранспорту;  

прибирання території на Прибережній магістралі; 

використання існуючої потужності мереж зовнішнього освітлення; 

виставка квітів та створенню квіткових композицій.  

 

3. Завдання і заходи. 

Завдання і заходи Програми представлені у додатку 1. 

 Використання бюджетних коштів на виконання заходів щодо 

забезпечення    іногородніх    учасників   місцями   для   проживання   в   

готелях та заправки автотранспорту паливом  здійснюватиметься згідно з 

Порядком, затвердженим рішенням виконавчого комітету Запорізької міської 

ради. 

4. Обсяги та джерела фінансування. 

Фінансування на виконання зазначеної Програми здійснюється за рахунок 

коштів загального фонду бюджету міста.  

Обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 2. 

 

5. Очікувані результати, ефективність Програми. 

Очікуваними кінцевими результатами програми є: відродження, 

збереження та розвиток національних традицій; забезпечення мешканців міста  

якісними продуктами харчування та непродовольчими товарами за цінами, 

нижчими від ринкових; залучення  всіх верств населення міста до активного  

громадського життя; забезпечення належного санітарного стану території під 

час проведення ярмарку. 

Показники виконання завдань Програми представлені у додатку 3. 

 

6. Координація та контроль за виконання Програми. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюють 

головні розпорядники бюджетних коштів, а саме: департамент надання 

адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради та 

департамент інфраструктури та благоустрою міської ради. 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва міської ради ради та департамент інфраструктури та 

благоустрою  міської  ради  проводять аналіз  і  комплексну  оцінку  результатів  

 



3 

 

виконання завдань та заходів Програми, цільового використання коштів і 

готують щорічні та, в разі потреби, проміжні звіти про хід виконання Програми. 
 

 
 

Секретар міської ради       Р.О. Пидорич 


