
ПРОТОКОЛ 

третього засідання Робочої групи з місцевого 

економічного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади. 

23.06.2021         м. Корюківка 

На засіданні Робочої групи з місцевого економічного розвитку (далі – 
робоча група) були присутні наступні учасники робочої групи: 

Ахмедов Ратан, міський голова, голова робочої групи; 
Биков Олександр, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, заступник голови 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; 
Наумчик Ірина, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради; 
Абинашний В’ячеслав, фізична особа підприємець, сільське 

господарство. 

На засіданні робочої групи були присутні наступні представники 

Програми ДОБРЕ: 
Малько Неля, консультанта з місцевого економічного розвитку 

Програми ДОБРЕ; 
Юрків Віталій, спеціаліст з місцевого економічного розвитку Програми 

ДОБРЕ. 
 

На засідання робочої групи буди запрошені: 
Тройна Сніжана, місцевий підприємець сфери торгівлі; 
Земляний Олег, заступник директора з економічних питань та 

господарської діяльності ТОВ «Велес-Вуд»; 
Бабач Вікторія, головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

апарату міської ради – державний реєстратор. 
 

 
 

 
 

 



Порядок денний: 
Обговорити майбутні проекти місцевого економічного розвитку та включити їх 
до Програми місцевого економічного розвитку (далі – Програма МЕР). 

 
  
СЛУХАЛИ: 

Юрківа Віталія, який розпорів про Програму МЕР, її необхідність, загальні 

принципи формування Програми МЕР та про допомогу, які експерти Програми 
ДОБРЕ нададуть робочій групі по складанню Програми МЕР. 

 
Малько Нелю, яка розповіла про затверджений економічний профіль 
Корюківської міської територіальної громади, про консультаційну та 

фінансову підтримку з боку Програми ДОБРЕ для реалізації одного проекту з 
Програми МЕР та ініціювала обговорення проектів для включення в Програму 

МЕР: 
1. Покращення інфраструктури та забезпечення належних умов торгівлі на 

недільному ринку міста Корюківка. 
2. Реконструкція комунального ринку міста Корюківка та 

переформатування його в сучасний торговий комплекс. 
3. Формування та впровадження міської програми компенсації частини 

відсотків по кредитах приватному бізнесу. 
4. Розробка дизайн-концепції  покращення громадських просторів м. 

Корюківка та створення на їх території можливостей для бізнес-
діяльності. 

5. Покращення транспортного сполучення у громаді шляхом запуску 
комунального автобусного регулярного маршруту. 

 

Всі члени робочої групи та запрошені взяли участь в обговоренні проектів 
місцевого економічного розвитку, члени робочої групи проголосувала про їх 

включення до Програми МЕР. 
 

Результати голосування членів робочої групи: 
«За» - 6 чол.  

«Проти» – 0  чол.  
«Утрималось» - 0 чол.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Головному спеціалісту загального відділу виконавчого апарату міської 
ради (Рябець Р.) сформувати Програму МЕР, включити до Програми 



МЕР п’ять проектів, які були обрані робочою групою на даному 
(третьому) засіданні робочої групи. 

2. Начальнику відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 
(Кукуюк О.) забезпечити подання Програми МЕР на сесію Корюківської 
міської ради для її затвердження сесією. 

3. Головному спеціалісту загального відділу виконавчого апарату міської 
ради (Рябець Р.) підготувати заявку на отримання співфінансування від 

Програми ДОБРЕ на реалізацію проекту «Покращення інфраструктури та 
забезпечення належних умов торгівлі на недільному ринку міста 

Корюківка».  
 

Голова робочої групи:                                           Ахмедов Ратан 

 

Секретар робочої групи:       Кукуюк Оксана  


