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                                ЗАТВЕРДЖУЮ  

                     Керівник апарату  

                  Антимонопольного комітету України  

                 Олександр ГЛАДСЬКИЙ 

                                      30.12.2022 р.  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

проведення консультацій з громадськістю  

на 2023 рік 

№ Питання або проект 

нормативно-

правового акта* 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю** 

Строк проведення 

консультацій*** 

Заінтересовані сторони, 

яких планується 

залучити 

до консультацій**** 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

(телефон, e-mail) 

1 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

критеріїв оцінки 

допустимості 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання на 

надання послуг, що 

становлять загальний 

економічний інтерес» 

 

Електронні консультації з 

громадськістю 

січень 2023 року Надавачі та отримувачі 

державної допомоги, 

інші заінтересовані 

сторони 

Копилов Олег Вікторович – 

заступник начальника п’ятого 

відділу Департаменту моніторингу і 

контролю державної допомоги  

(тел. 251-62-25*60-10;  

e-mail: kopylov@amcu.gov.ua); 

довідковий тел. 251-60-43 



2 
 

2 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження критеріїв 

оцінки допустимості 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання  

для спортивної 

інфраструктури». 

Електронні консультації з 

громадськістю 

листопад 2023 року Надавачі та отримувачі 

державної допомоги, 

інші заінтересовані 

сторони 

Рожок Анастасія Олександрівна –  

провідний спеціаліст четвертого 

відділу Департаменту моніторингу 

та контролю державної допомоги, 

електронна адреса:  

(тел. 251-62-25*62-57;  

e-mail: kyrychenko_a@amcu.gov.ua); 

довідковий тел. 251-60-43 

 

3 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

критеріїв оцінки 

допустимості 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання для 

місцевої 

інфраструктури» 

 

Електронні консультації з 

громадськістю 

листопад 2023 року Надавачі та отримувачі 

державної допомоги, 

інші заінтересовані 

сторони 

Демченко Юлія Григорівна –

головний спеціаліст третього 

відділу Департаменту моніторингу і 

контролю державної допомоги 

(тел. 251-62-25*64-30;  

e-mail: demchenko@amcu.gov.ua); 

довідковий тел. 251-60-43 

4 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

критеріїв оцінки 

допустимості 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання для 

рекреаційної 

інфраструктури» 

 

Електронні консультації з 

громадськістю 

листопад 2023 року Надавачі та отримувачі 

державної допомоги, 

інші заінтересовані 

сторони 

Конюх Наталія Анатолівна – 

заступник начальника третього 

відділу Департаменту моніторингу і 

контролю державної допомоги  

(тел. 251-62-25*64-30;  

e-mail: koniukh@amcu.gov.ua); 

довідковий тел. 251-60-43 
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5 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

критеріїв оцінки 

допустимості 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання на 

послуги у сфері 

громадських 

пасажирських 

перевезень» 

Електронні консультації з 

громадськістю 

листопад 2023 року Надавачі та отримувачі 

державної допомоги, 

інші заінтересовані 

сторони 

Будькова Ольга Василівна – 

головний спеціаліст другого відділу 

Департаменту моніторингу і 

контролю державної допомоги  

(тел. 251-62-25*61-13;  

e-mail: budkova@amcu.gov.ua); 

довідковий тел. 251-60-43 

6 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

критеріїв оцінки 

допустимості 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання для 

портової 

інфраструктури» 

Електронні консультації з 

громадськістю 

листопад 2023 року Надавачі та отримувачі 

державної допомоги, 

інші заінтересовані 

сторони 

Ліллемяе Олена Едуардівна – 

заступник начальника другого 

відділу Департаменту моніторингу і 

контролю державної допомоги  

(тел. 251-62-25*61-13;  

e-mail: lillemiae@amcu.gov.ua); 

довідковий тел. 251-60-43 

 

 

 

 


