
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 грудня  2019 року                          м. Біла Церква                                         № 902 

 

Про затвердження графіку проведення ярмаркових заходів 

на території м. Біла Церква на І півріччя 2020 року 

 

Розглянувши подання начальника відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради від          

17 грудня 2019 року №12-10-305, з метою стабілізації і недопущення підвищення роздрібних 

цін на споживчому ринку міста, насичення споживчого ринку якісними продовольчими 

товарами за участю підприємств товаровиробників, торгівельних підприємств міста та 

району, відповідно до підпункту 8 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити графік проведення ярмаркових заходів на території м. Біла Церква на І 

півріччя 2020 рік згідно додатку. 

2. Відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського 

харчування Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо організації проведення 

ярмаркових заходів за участю підприємств товаровиробників, торгівельних підприємств 

міста та району на І півріччя 2020 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова                                                                                                               Г. Дикий 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 24.12.2019 року № 902 

 

 

Графік проведення ярмаркових заходів на території 

м. Біла Церква на І півріччя 2020 року 

 

№ 
Дата 

проведення 

Час 

проведення, 

години 

Тематика 
Місце 

проведення 
Розпорядник, телефон 

1. 22.02.2020 8:00- 15:00 

ярмарок (торгівля 

сільськогосподарських, 

продовольчих та 

промислових товарів) 

Торгова 

площа та 

вулиця Леся 

Курбаса 

відділ з питань торгово-

побутового 

обслуговування населення 

і громадського харчування 

Білоцерківської міської 

ради, (04563) 5-19-87 

2. 11.04.2020 8:00- 15:00 

ярмарок (торгівля 

сільськогосподарських, 

продовольчих та 

промислових товарів) 

Торгова 

площа та 

вулиця Леся 

Курбаса 

відділ з питань торгово-

побутового 

обслуговування населення 

і громадського харчування 

Білоцерківської міської 

ради, (04563) 5-19-87 

3. 30.05.2020 8:00- 15:00 

ярмарок (торгівля 

сільськогосподарських, 

продовольчих та 

промислових товарів) 

Торгова 

площа та 

вулиця Леся 

Курбаса 

відділ з питань торгово-

побутового 

обслуговування населення 

і громадського харчування 

Білоцерківської міської 

ради, (04563) 5-19-87 

4. 27.06.2020 8:00- 15:00 

ярмарок (торгівля 

сільськогосподарських, 

продовольчих та 

промислових товарів) 

Торгова 

площа та 

вулиця Леся 

Курбаса 

відділ з питань торгово-

побутового 

обслуговування населення 

і громадського харчування 

Білоцерківської міської 

ради, (04563) 5-19-87 

 

 

Керуючи справами виконавчого комітету 

міської ради  А. Олійник  


