
ПРОТОКОЛ 

Засідання Робочої групи з місцевого  

економічного розвитку (МЕР) 

Корюківської міської територіальної громади. 

17.03.2021         м. Корюківка 

 

           У зв’язку із поширенням епідемії коронавірусу засідання проводилось 
дистанційно. Матеріали для опрацювання та обговорення були надіслані членам 

Робочої групи. 

На засіданні Робочої групи були присутні наступні учасники Робочої 

групи : 

Ахмедов Ратан, голова Корюківської міської територіальної громади, 
голова робочої групи; 

Кукуюк Оксана, начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та 
туризму виконавчого апарату Корюківської міської ради (голова 
тендерного комітету), секретар робочої групи; 

Рябець Роман, головний спеціаліст загального відділу виконавчого 
апарату Корюківської міської ради; 

Швець Сергій, учасник всеукраїнської громадської спілки «SaveФОП»; 
Наумчик Ірина, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого апарату Корюківської міської ради; 
Голуб-Примачок Лілія, голова молодіжної ради; 

Величко Світлана, підприємець у сфері торгівлі; 
Алексіїнко Світлана, підприємець у сфері ресторанного бізнесу. 

На засіданні робочої групи були присутні наступні представники 
програми DOBRE: 

Марія Порчук, фахівчиня з розвитку громад Програми DOBRE; 
Віталій Юрків, спеціаліст з місцевого економічного розвитку Програми 
DOBRE; 

Наталія Сафронова,  програмний спеціаліст Програми DOBRE 
регіонального офісу в м.Чернігів. 

 
Порядок денний: 
 

1.      Затвердження попередньо обраних голови та членів Робочої групи. 

2.      Ознайомлення з процесом МЕР в рамках Програми DOBRE. 



3.      Завдання Робочої групи та періодичність проведення її засідань.  

4.      Про тест на готовність громади до економічного розвитку.  

  

І. СЛУХАЛИ: 
Марію Порчук, яка ознайомила з присутніми спеціалістами програми DOBRE.  

 
ВИСТУПИВ: 

Ратан Ахмедов, який ознайомив присутніх із розпорядженням міського голови 

від 16.03.2021 року № 31 «Про затвердження складу Робочої групи з місцевого 

економічного розвитку», повідомив про внесення Положення про Робочу групу 

з місцевого економічного розвитку Корюківської міської громади до порядку 

денного 5 сесії 8 скликання, яка відбудеться в квітні 2021 року. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Рябцю Роману, головному спеціалісту загального відділу 
виконавчого апарату Корюківської міської ради, забезпечити оприлюднення  на 

офіційному сайті Корюківської міської ради проекту рішення 5 сесії 8 
скликання «Про затвердження Положення про Робочу групу з місцевого 
економічного розвитку Корюківської міської територіальної громади». 

 
ІІ. СЛУХАЛИ: 

Марію Порчук, яка ознайомила з компонентом Програми DOBRE «Місцевий 
економічний розвиток (МЕР)» а саме: визначення місцевого економічного 

розвитку (МЕР), користь МЕР, як впроваджувати заходи МЕР, допомога від 
Програми DOBRE і очікувані результати, графік підтримки та приклади 

впроваджених проєктів. 
 

ВИСТУПИВ: 
Віталій Юрків, який розповів про проекти щодо покращення економічного 

розвитку. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Доручити відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого 
апарату Корюківської міської ради (Кукуюк Оксана) підготувати пропозиції 

щодо проектів. 
 

ІІI. СЛУХАЛИ: 
Марію Порчук,  яка ознайомила із завданнями Робочої групи. Запропонувала 

провести наступне засідання в кінці березня. 
 

ВИРІШИЛИ: 



Доручити Рябцю Роману, головному спеціалісту загального відділу 
виконавчого апарату Корюківської міської ради, організувати та повідомити 

Робочу групу про час і дату чергового засідання, яке відбудеться в місті 
Корюківка, Чернігівської області в приміщені ради в період до кінця березня 
2021 року.  

 
ІV. СЛУХАЛИ: 

Марію Порчук,  яка ознайомила з тестом-самооцінкою готовності громади до  
економічного розвитку.  

 
ВИРІШИЛИ: 

Доручити Рябцю Роману, головному спеціалісту загального відділу 
виконавчого апарату Корюківської міської ради,  провести тест-самооцінку 

готовності громади до економічного розвитку та надати результати тестування 
Марії Порчук за два дні до чергового засідання, яке відбудеться в місті 

Корюківка, Чернігівської області в приміщені ради в період до кінця березня 
2021 року. 
 
 
 

Голова робочої групи:                                                   Ратан Ахмедов 

Секретар:          Оксана Кукуюк  

 

 

 


