
Протокол №4 
 засідання робочої групи з місцевого економічного розвитку  

 
Дата проведення засідання: 
02.06.2021 р. 
Час проведення засідання: 
14:00 
Місце проведення засідання: 
м. Ніжин 
ПРИСУТНІ:_ 

 
ПІБ Посада 

Старостенко 
Світлана Василівна 

народний майстер 

Кущенко Ніна 
Анатоліївна 

народний майстер, голова ГО «Гільдія митців» 

Багмет Оксана 
Вадимівна 

народний майстер 

Плетньова Тетяна 
Олександрівна 

начальник сектора інвестиційної діяльності 

Лях Владислав 
Михайлович 

головний спеціаліст сектора інвестиційної 
діяльності 

  
Члени  робочої групи 

 

Вовченко Федір 
Іванович 

Перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради/голова робочої 
групи 

Гавриш Тетяна  
Миколаївна 

начальник відділу економіки та інвестиційної 
діяльності  

Писаренко Людмила  
Віталіївна начальник фінансового управління  

Сімкіна Олександра 
Вікторівна головний спеціаліст Управління культури і туризму  

Ярош Ярослава  
Миколаївна 

начальник сектора розвитку підприємництва, 
споживчого ринку та захисту прав споживачів 
відділу економіки та інвестиційної 
діяльності/секретар робочої групи 

Шалай Ігор Віталійович підприємець (послуги з пасажирських перевезень, 
ресторація, рекламний бізнес)  

Кузьменко Юлія 
Володимирівна 

доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних 
відносин Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Мурава Олена 
Анатоліївна 

підприємець (торгівля)  



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Обговорення реалізації проекту «Створення торгівельно-ярмаркового 
простору по вулиці Яворського м. Ніжин».     
 
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 
 

Питання № 1 
Слухали: Ляха Владислава Михайловича, який розповів про план реалізації 
проекту та деталі стосовно кількості яток та місця їх встановлення та 
запропонував визначити місцем створення простору вул. Гоголя біля 
Всіхсвятської церкви.  
Слухали: Старостенко Світлана Василівна, яка запропонувала встановити 
торгівельні ятки на вулиці Яворського у зв’язку з більшим потоком людей.   
 Голосували:  
за -  «8», проти – «0», утрималися – «0» 
Вирішили: визначити місцем реалізації проекту вулицю Яворського.   
Слухали: Кущенко Ніна Анатоліївну, яка доповіла, що статус народного 
майстра дозволяє здійснювати торгівлю без орендної плати за місце на 
ярмарках та фестивалях. 
Сімкіну Олександру Вікторівну, яка запропонувала встановити графік роботи 
простору щотижневий згідно затвердженої методики оренди. 
Голосували:  
за -  «8», проти – «0», утрималися – «0» 
Вирішили: встановити графік роботи простору щотижневий згідно 
затвердженої методики оренди з урахуванням вимог Положення «Про 
присвоєння звання «Народний майстер образотворчого та декоративно-
прикладного  мистецтва  міста Ніжина Чернігівської області».  
 

ПІДПИСИ: 
 
Голова засідання  ________________ Вовченко Федір Іванович  

Секретар ________________ Ярош Ярослава Миколаївна 

 
 
 
 
 
 


	ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

