
ПРОТОКОЛ №2 

  

засідання громадської ради 

при  виконавчому комітеті Конотопської міської ради 

Малий зал засідань міської ради 

12.02.2018, 11.00 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова Семеніхін А.Ю., секретар міської ради Багрянцева О.Ю., завідувач 

сектору міської ради з питань внутрішньої політики Бабенцов К.О., представники 

Виконавчого комітету міської ради, депутати міської ради,  представники інститутів 

громадянського суспільства – члени громадської ради (12 осіб), представники 

засобів масової інформації. 

 

СЛУХАЛИ: Краснокутський С.В. – член Громадської ради – закликав членів 

Громадської ради до об’єднання та підтримки в проведенні всеукраїнських акцій  

військових пенсіонерів та пенсіонерів інших силових структур щодо перерахунку 

пенсій військовим пенсіонерам з 1 січня 2018 року. 

  

СЛУХАЛИ: Кузь С.Є. – голова Громадської ради - запропонував порядок денний:  

1. Боротьба з незаконним азартним бізнесом в місті. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

   

Питання 1. Боротьба з незаконним азартним бізнесом в місті. 

 

СЛУХАЛИ:  

Чумак Ю.П. – начальник сектору превенції Конотопського відділу поліції – 

розповів про те, що в Конотопському відділі поліції відкрите кримінальне 

провадження по вилученню техніки з гральних залів міста, тому багато інформації 

по даному питанню розголошувати він не зможе, оскільки на даний час 

проводяться слідчі дії та експертизи.  

Семеніхін А.Ю. – голова Конотопської міської ради – звернувся до членів 

Громадської ради з проханням звернутися до членів виконкому підтримати 

рішення «Про організацію роботи щодо протидії гральному бізнесу 

розповсюдження азартних ігор на території м.Конотоп», оскільки азартні ігри 

шкодять моральному здоров’ю громади, руйнують сім’ї, можуть викликати 

залежність і шкодять матеріальному добробуту конотопців. В ігрових залах 

працюють люди, які офіційно не працевлаштовані; відвідувачі палять в 

приміщенні; заклади працюють цілодобово, хоча дозволу на це не отримували. 

Також наголосив, що від громади міста приходить багато скарг щодо діяльності 

таких гральних закладів. 

Журавель Н.М. – начальник відділу міської ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності – розповіла, що за дорученням міського голови відділ 



міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності підготував проект 

рішення на засідання виконавчого комітету Конотопської міської ради «Про 

організацію роботи щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних 

ігор на території м.Конотоп». Дане рішення було розроблено для забезпечення 

неухильного дотримання Закону України «Про заборону грального бізнесу 

України», з метою упередження психологічної залежності населення міста від 

азартних ігор. Для вирішення даного питання необхідно залучення поліції та 

громадських організацій, також необхідно в закладах освіти проводити 

роз’яснювальні бесіді з молоддю та розповідати про негативний вплив азартних 

ігор. Журавель Н.М. наголосила, що відділом міської ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності буде вивчати досвід інших міст по боротьбі з гральним 

бізнесом та зауважила, що інспектори з праці поки що не можуть виходити на 

перевірки самостійно, тільки після зафіксованого звернення від громадян, оскільки 

до кінця 2018 року діє мараторій на перевірки.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Заяць В.О. – зипитав у начальник сектору превенції Конотопського відділу поліції, 

чому працюють ігрові зали, якщо відкрито кримінальне провадження. 

Постнов Б.Г. – запитав, якщо Законом України заборонено діяльність ігрових 

автоматів, чому тоді вони працюють. 

Краснокутський С.В. – запитав чи акція по ліквідації ігрових залів проходить 

тільки в місті чи по всій області. Також зауважив, що дане питання по боротьбі з 

незаконним азартним бізнесом в місті повинно бути вирішено тільки в 

законодавчому русі. 

Багрянцева О.Ю. та Сахно В.Б. - запитали у начальник сектору превенції 

Конотопського відділу поліції чи пам’ятає він, коли дійсно закривали ігрові зали і в 

подальшому вони не відкривалися.  

Олійник В.М. – запропонував зробити відкриті вікна в ігрових залах, що 

мешканцям було видно, хто відвідує такі заклади.  
Сірик О.В. – запитав чи контролює поліція вік людей, які відвідують дані ігрові 

заклади. 

Сахно В.Б. – запропонував створити єдиний дієвий комітет, стосовно даного 

питання. 

Семеніхін А.Ю. – запропонував мешканцям міста заходити в ігрові зали та 

фотографувати тих, хто там знаходиться, а потім дані фото викладати в інтернет. 

 

ВИРІШИЛИ:  1.Підтримати розробку проекту рішення «Про організацію роботи 
щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор на території 

м.Конотоп». 

2.Звернутися до громади міста з проханням заходити в ігрові зали та фотографувати 

тих, хто там знаходиться, а потім дані фото викладати в мережу інтернет. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

Голова громадської ради            С.Є. Кузь 

Секретар громадської ради, 



головний спеціаліст міської ради 
з питань внутрішньої політики                            А.В.Новакова  

 

 

 

 


