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Вих. № 1109-3/21/1999
від 20.08.2021 р.

Заступнику директора департаменту
економічного розвитку та торгівлі
обласної державної адміністрації
Світлані СОЛОМАСІ

Про внесення пропозицій
до проекту програми на 2022 рік
Шановна Світлано Григорівно!
Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата засвідчує Вам свою
повагу та відповідно до листа обласної державної адміністрації від 10 серпня
2021 року № 01-33/782/0.3 надає пропозиції до проекту програми економічного і
соціального розвитку Кіровоградської області на 2022 рік.
Відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»
однією з опцій функціонування торгово-промислових палат є забезпечення
підготовки і проведення виставок українських товарів в Україні та за її межами.
Виставково-ярмаркові заходи є однією з найдинамічніших сфер сучасної
економіки та рушійною силою у налагодженні та зміцненні торгівельноекономічних зв’язків, розвитку виробництва. Пропозиції щодо проведення
виставково-ярмаркових заходів у 2022 році додаються.
Крім того, вважаємо за доцільне передбачити реалізацію проекту «Туристичні
магніти Кіровоградщини», оскільки він має на меті популяризувати не тільки
туристично-привабливі об’єкти області, а й дасть поштовх для розвитку
приватних підприємств, зацікавлених у розвитку туристичного сегменту бізнесу,
туристичних операторів області, об’єктів комунальної власності та
територіальних громад у цілому.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

З повагою
ПРЕЗИДЕНТ
Павленко Ганна
0951648039

Ірина САЄНКО

Додаток
до листа КРТПП
від__серпня 2021 року
№

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо проведення виставково-ярмаркових заходів у 2022 році
Назва заходу

Термін
проведення

Джерела
фінансування
та бсяг коштів,
тис.грн.

Відповідальні
виконавці

Виставка із
садівництва, квітів та
рослин

Третя декада
березня

Обласний
бюджет - 100;
КРТПП - 50

Департамент
агропромислового
розвитку обласної
державної
адміністрації,
КРТПП

Першої обласної
щорічної виставкиярмарку товарів
легкої промисловості
«Ве8і манатки»

До дня
працівників
легкої
промисловості,
II декада
червня

Обласний
бюджет - 100;
КРТПП - 50

Департамент
економічного
розвитку
та
торгівлі обласної
державної
адміністрації,
КРТПП

Виставка-ярмарок
меду та форуму
пасічників
«ККОРЬопеу їе$1
2022»

До дня пасічника,
19 августа

Обласний
бюджет - 100;
КРТПП - 50

Департамент
агропромислового
розвитку обласної
державної
адміністрації,
КРТПП

Виставка-ярмарок
«Кіровоградщина
Презентує»

До дня
підприємця,
5 вересня

Обласний
бюджет - 100;
КРТПП - 50

Департамент
економічного
розвитку
та
торгівлі обласної
державної
адміністрації,
КРТПП

