
                                                                        
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

16 березня 2021 року               м. Корюківка № 31 

 
 

Про затвердження складу робочої групи з 

місцевого економічного розвитку 
 

З метою створення економічного профілю громади та програми 

місцевого економічного розвитку в рамках Програми USAID 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

1. Затвердити склад робочої групи з місцевого економічного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади Чернігівської області, 

що додається. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 
 

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 

  



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

Корюківської міської територіальної 

громади 

від 16 березня 2021 року № 31 

 

 

Робоча група з місцевого економічного розвитку 

 

Корюківської міської територіальної громади 

Чернігівської області 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я Цільов

а 

група* 

Посада, організація / рід 

занять 

Електронна пошта Телефон 

 

1 

Ахмедов Ратан  

В  Міський голова, 

керівник робочої групи, 

житель м. Корюківка  

koryukivka.rada@gmail.

com 0465721476 

2 

Биков 

Олександр  

В Заступник міського 

голови, заступник 

керівника робочої групи, 

житель м. Корюківка 

sab949@gmail.com 0465721556 

3 

Кукуюк Оксана  

В Начальник відділу 

економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму 

(голова тендерного 

комітету), секретар 

робочої групи, жителька 

м. Корюківка 

kor.otg.vetit@gmail.com 0502505886 

4 

Рябець Роман 

 

В 

Головний 

спеціаліст,відповідальний 

за реалізації грантових 

програм не території 

громади,  житель м. 

Корюківка 

roman.riabets.mr@gmail

.com 
0638895799 

5 

Швець  Сергій  

Г Всеукраїнської 

громадської спілки 

«SaveФОП», житель м. 

Корюківка 

roman.riabets.mr@gmail

.com 
0508837084 

6 

Веремеєнко 

Петро 

Г Голова Корюківського 

районного товариства 

бджолярів, житель м. 

Корюківка 

roman.riabets.mr@gmail

.com 
0508837084 

7 

Наумчик Ірина  

В/О Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та 

спорту міської ради, 

жителька м. Корюківка 

Kor.osvita_otg@ukr.net 0465721190 

8 Голуб-Примачок 

Лілія 

М Голова молодіжної ради, 

жителька м. Корюківка 

roman.riabets.mr@gmail

.com 
0638895799 

9 

Величко 

Світлана  

Б Фізична особо-

підприємець, торгівля в 

неспеціалізованих 

магазинах, жителька м. 

roman.riabets.mr@gmail

.com 
0638895799 



Корюківка 

10 

Станіславський  

Максим  

Б/В Фізична особа-

підприємець, продаж 

автозапчастин, технічне 

обслуговування та 

ремонт автотранспортних 

засобіві, житель м. 

Корюківка 

roman.riabets.mr@gmail

.com 
0638895799 

11 

Абинашний 

В’ячеслав  

Б/В Фізична особа-

підприємець, сільське 

господарство 

вирощування зернових, 

житель с. Домашлин, 

Корюківського району, 

Чернігівської обл. 

roman.riabets.mr@gmail

.com 
0638895799 

12 

Алексіїнко 

Світлана  

Б Фізична особа-

підприємець, 

ресторанний бізнес, 

жителька м. Корюківка 

roman.riabets.mr@gmail

.com 
0638895799 

 

 

Примітка: цільова група: 

 

Літера, яка відповідає типу цільової групи, до якої входить представник: 

- В – представник влади 

- Б – представник бізнесу 

- Г – представник громадськості 

- М – представник Молодіжної ради (в разі її утворення) або активної молоді 

- О - представник освіти (в т.ч. професійної, бізнес-освіти, тощо) 

 

 

 

 

Начальник відділу 

економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму 

 О. Кукуюк 
 

 


