
Додаток 1 до листа Антимонопольного комітету України  

від________________________№____________________  

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ  

Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік 

 

Розділ І. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.6. Сформована ринкова економіка забезпечує сталий розвиток держави 

Ціль 1.6.3. Антимонопольний комітет України забезпечує ефективний захист економічної конкуренції, підтримку сприятливого бізнес-клімату 

№ Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на 

досягнення пріоритетних 

завдань 

Відповідальні виконавці Строк 

виконан

ня 

Стан виконання 

107. Розроблення та впровадження 

системи показників стану 

конкуренції на ринку 

Розробити інструментарій оцінки 

стану конкуренції на ринках 

Антимонопольний комітет 

України, Мінекономіки 

 

Протягом 

року 

Методика розрахунку Індексу 

моніторингу конкурентного 

середовища знаходиться в стані 

проєкту. 

108. Розроблення критеріїв оцінки 

допустимості державної 

допомоги суб’єктам 

господарювання на підтримку 

окремих галузей економіки 

Розробити критерії оцінки 

допустимості державної допомоги 

суб’єктам господарювання на 

підтримку окремих галузей економіки 

Антимонопольний комітет 

України, Мінекономіки 

 

Протягом 

року 

11.10.2021 Кабінетом Міністрів 

України прийнято постанову № 1060 

«Про затвердження критеріїв оцінки 

допустимості державної допомоги 

суб’єктам господарювання на охорону 

навколишнього природного 

середовища». 

 

Проект постанови «Про затвердження 

критеріїв оцінки державної допомоги 

суб’єктам господарювання для 

підтримки культури та збереження 

культурної спадщини» 02.12.2021 

було схвалено на засіданні Урядового 

комітету з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, 

міжнародного співробітництва, 

культури, молоді, спорту та 

інформаційної політики та винесено 
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на засідання Уряду 09.12.2021. Проте, 

за пропозицію профільного 

міністерства – Міністерства культури 

та інформаційної політики України  

знято з розгляду. 

109. Адвокатування конкуренції Надати органам виконавчої влади, 

органам місцевого самоврядування, 

органам адміністративно-

господарського управління та 

контролю, суб’єктам господарювання 

рекомендації щодо сприяння розвитку 

та захисту конкуренції 

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

У ІV кварталі 2021 року 

Антимонопольним Комітетом 

України (далі – АМКУ) надано 159 

рекомендацій, з яких було виконано 

115. 

Удосконалити правила розгляду заяв і 

справ про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції 

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

13 липня 2021 року на засіданні 

Верховної Ради України проект 

Закону України (Далі – Проект) «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення 

діяльності Антимонопольного 

комітету України» № 5431 було 

прийнято за основу з дорученням 

головному комітету підготувати його 

до другого читання. 

 

АМКУ, листом від 26.07.2021                           

№ 300-29/01-11104 надавав пропозиції 

та поправки до другого читання 

законопроекту № 5431 суб’єкту права 

законодавчої ініціативи. Пропозиції та 

правки розміщені на офіційному веб-

сайті АМКУ в розділі «НПА», та 

доступні за посиланням 

https://amcu.gov.ua/npas/pro-

vnesennya-zmin-do-deyakih-

zakonodavchih-aktiv-ukrayini-shchodo-
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vdoskonalennya-diyalnosti-

antimonopolnogo-komitetu-ukrayini. 

Здійснювати адвокатування 

конкуренції з метою попередження 

вчинення порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції 

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

У IV кварталі 2021 року: 

 

На сайті АМКУ поінформовано 

громадськість стосовно надання 

підтримки суб’єктам господарювання, 

які надають послуги пасажирських 

перевезень міським електричним 

транспортом. 

 

На сайті АМКУ оприлюднено План 

діяльності Антимонопольного 

комітету України з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2022 

рік. 

 

На сайті АМКУ оприлюднено зміни 

до Плану-графіка здійснення заходів 

із відстеження результативності 

регуляторних актів АМКУ на 2021 рік. 

 

На сайті АМКУ опубліковано 

повідомлення про можливість 

громадськості та експертів взяти 

участь у публічному обговоренні 

Проєкту антикорупційної програми 

АМКУ на 2021 – 2024 роки. 

 

       _________________________________________________________________________________________________________ 


