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Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
 

від 29.01.2020 №18-ОД 
м.Конотоп                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 28, пункту 20 частини 4 статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення 

у громаді середовища для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, 

запровадження системної роботи з інвесторами та інвестиційними проектами:  

1.Затвердити склад комісії з питань інвестиційного розвитку 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1).  

2.Затвердити Положення про комісію з питань інвестиційного розвитку 

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 2). 

3.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 01.12.2017 №387-ОД «Про утворення комісії з питань інвестиційного 

розвитку міста». 

 

 

 

Міський голова                      Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Гапєєва 6 61 66 

Про створення комісії з питань  

інвестиційного розвитку  

Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади 
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Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від 29.01.2020 №18-ОД 

 

Склад  

комісії з питань інвестиційного розвитку  

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади 

 

 

1.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу обов’язків, голова комісії; 

2.Начальник управління економіки Конотопської міської ради, заступник 

голови комісії; 

3.Начальник відділу розвитку підприємництва та інвестиційної політики 

управління економіки Конотопської міської ради, секретар комісії; 

4.Начальник фінансового управління Конотопської міської ради; 

5.Завідувач сектору юридичної роботи міської ради 

 

Члени робочої групи (представники громадськості): 

 

Власенко Дмитро 

Олександрович   
 завідувач кафедри Конотопського інституту 

Сумського державного університету, кандидат 

економічних наук (за згодою); 

 

Завгородній Сергій 

Іванович 
 голова постійної депутатської комісії з питань 

промисловості, транспорту та зв’язку, 

підприємництва, торгівлі та надання послуг (за 

згодою); 

 

Земцева Вікторія 

Володимирівна 
 керівник ГО «Міжрегіональний інститут розвитку 

громад» (за згодою); 

 

Кривулько Андрій 

Ігорович 
 член ГО «Міжрегіональна спілка журналістів 

Конотопщини» (за згодою); 

 

Крутоголова Ірина 

Володимирівна 
 представник Асоціації підприємців та підприємств 

малого та середнього бізнесу м.Конотопа (за 

згодою); 

 

Левченко Ігор 

Миколайович 
 громадський активіст, член ВГО «Сила і честь» (за 

згодою); 

 



3 

 

Пащенко Інна 

Олексіївна 
 депутат міської ради (за згодою); 

Сук Володимир 

Леонідович 
 приватний підприємець (за згодою); 

Толкачов Геннадій 

Олександрович 
 директор Конотопського міськрайонного центру 

зайнятості населення (за згодою); 

 

Ульянченко Оксана 

Федорівна 
 голова постійної депутатської комісії з питань 

економіки, планування бюджету, фінансів, 

інвестиційної та інноваційної політики, соціально-

економічного розвитку міста (за згодою) 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                   Любов  ДУБОВИК 

  

 

Начальник управління  

економіки Конотопської міської ради                         Людмила  ГАПЄЄВА 
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Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

від 29.01.2020 №18-ОД 

 
Положення  

про комісію з питань інвестиційного розвитку  

Конотопської міської об’єднаної територіальної громади 

 

1.Комісія з питань інвестиційного розвитку Конотопської міської 
об’єднаної територіальної громади (далі – Комісія) – є тимчасовим 

консультативно-дорадчим органом, що створюється з метою сприяння 
залученню інвестицій в економічну та соціальну сфери громади, захисту прав 
інвесторів. 

2.У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та Законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Сумської обласної 

державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

3.Основними завданнями Комісії є: 

участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу громади та 

поліпшенні умов діяльності інвесторів; 

вивчення проблемних питань, що стримують процес інвестування у 

громаді, та надання пропозицій щодо шляхів їх врегулювання; 

напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку 
інвестиційного потенціалу громади; 

вивчення ініціатив та потенційних пропозицій щодо інвестиційних 
проектів; 

сприяння відповідно до чинного законодавства суб’єктам інвестиційної 

діяльності у проходженні погоджувальних та дозвільних процедур при 

реалізації інвестиційних проектів; 

підготовка пропозицій для формування та реалізації державної політики у 

сфері захисту прав інвесторів. 

4.Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право: 

приймати участь у розробці проектів основних напрямків розвитку 

громади, у частині інвестиційної політики, та у формуванні привабливого 

інвестиційного клімату; 

одержувати інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, у 

порядку, передбаченому чинним законодавством; 

залучати до роботи спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, організацій (за згодою їх керівників), незалежних експертів, провідних 

учених, фахівців-практиків. 

5.Комісія під час виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з 

органами виконавчої влади, установами, підприємствами та організаціями 

незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян. 
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6.Комісія утворюється у складі голови, заступника голови,  секретаря, 
комісії, членів комісії. 

7.Голова Комісії: організовує роботу Комісії, веде засідання Комісії, 
підписує протоколи  та інші документи, підготовлені Комісією за результатами 
її роботи. 

8.Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються за рішенням 
голови Комісії, заступника голови Комісії по мірі необхідності. Засідання 

Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу. 
9.На засіданнях Комісія  розглядає пропозиції і рекомендації з питань, що 

належать до її компетенції. 

Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються прийнятими, якщо за них 

проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії.  У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.  

Пропозиції та рекомендації Комісії оформлюються протоколом, що 

підписується головуючим. 

Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, мають 
рекомендаційний характер. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                   Любов  ДУБОВИК 

  

 

Начальник управління  

економіки Конотопської міської ради                         Людмила  ГАПЄЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


