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Громадська рада при Антимонопольному комітеті України є постійно діючим 

колегіальним виборним органом (консультативно-дорадчим).  

Метою діяльності Громадської ради є здійснення координації заходів, пов’язаних із 

проведенням консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 

політики у сфері захисту економічної конкуренції, для врахування громадської думки в 

процесі підготовки, прийняття та реалізації рішень Антимонопольного комітету України. 

24 лютого на установчих зборах було сформовано новий склад Громадської ради при 

АМКУ, с кількісним складом 40 членів. За результатами установчих зборів проведено 

засідання нового складу Громадської ради, на якому обрано Голову (Завада О.Л.) та 

Секретаря (Котляров Ю.А.) Громадської ради (Протокол № 1 від 24 лютого 2017 року). 

Сформований персональний склад Громадської ради при АМКУ свідчить про 

репрезентативність більшості всеукраїнських галузевих громадських об'єднань, що діють 

в Україні. 

На черговому засіданні Громадської ради утворено та сформовано новий склад таких 

комітетів при Громадській раді: 

1. Регламентний комітет, Головою комітету обрано Котлякову Л.К. 

2. Правовий комітет, Головою комітету обрано Фефелова О.Ю. 

3. Комітет з економічного аналізу, Головою комітету обрано Бараш М.Я. 

4. Комітет з питань захисту від недобросовісної конкуренції, Головою комітету 

обрано Гальчинського Д.С. 

5. Комітет з питань фінансових ринків, Головою комітету обрано Онищенко Л.А. 

6. Комітет з питань природних монополій, Голову комітету не обрано. 

За період діяльності, з дати формування діючого складу Громадської ради було 

скликано та проведено 7 засідань Громадської ради, на яких було розглянуто та 

прийнято рішення з таких питань порядку денного: 

 Засідання (очне) від 24.02.2017 року: 

- Про обрання Голови та Секретаря Громадської ради при АМКУ; 

- Про обрання заступника Голови Громадської ради; 

- Про затвердження переліку комітетів при Громадській раді. 

  Засідання (очне) від 07.04.2017 року: 



- Про затвердження персонального складу комітетів при Громадській раді; 

- Про обрання Голів та заступників Голів Комітетів при Громадській раді; 

- Про внесення змін до документів Громадської ради, зокрема, внесення змін та 

доповнень до Положення про Громадську раду, про територіальні осередки 

Громадської ради, про Комітети Громадської ради; 

- Про президію Громадської ради; 

- Про затвердження плану роботи Громадської ради на 2017 рік; 

- Про звіт АМКУ за 2016 рік; 

 Засідання (заочне) від 28.04.2017 року: 

- Про внесення змін та доповнень до Положення про Громадську раду. 

 Засідання (заочне) від 11.08.2017 року: 

- Щодо схвалення пропозицій членів Громадської ради до АМКУ щодо змін 

законодавства з метою усунення перешкод у розвитку конкуренції.  

Зокрема, 23 пропозиції членів Громадської ради об'єднано до 5 груп рекомендацій за 

відповідними сферами їх застосування, зокрема щодо:  

(і) впровадження ефективної  державної політики (концепції та стратегії) розвитку і 

підтримки конкуренції у відповідних галузях економіки;  

(іі) забезпечення інституціональної незалежності АМКУ;  

(ііі) судового контролю у сфері захисту конкуренції; 

(іv) інструментів захисту економічної конкуренції; 

(v) регулювання державної допомоги.  

Крім того, 16 пропозицій щодо розвитку конкуренції надано до АМКУ як такі, що 

потребують окремого аналізу.  

 Засідання (заочне) від 11.09.2017 року: 

- Щодо схвалення Положення про Громадську раду. 

 Засідання (заочне) від 05.02.2018 року: 

- Щодо схвалення положення про Громадську раду при АМКУ. 

 Засідання (заочне) від 31.10.2018 року: 

- Щодо делегування Голови Громадської ради на участь у Форумі Громадських ради. 

 Засідання (очне) від 30.11.2018 року (заплановано): 

- Щодо схвалення Положень про Громадську раду при АМКУ, та про Антикорупційну 

комісію при Громадській раді при АМКУ; 

- Щодо Концепції розвитку конкуренції в Україні; 

- Щодо орієнтовного плану проведення консультацій АМКУ з громадськістю; 

- Щодо узагальнення практики АМКУ у сфері публічних закупівель; 

- Щодо змін до плану роботи Громадської ради; 

- Щодо виконання АМКУ рекомендацій Громадської ради при АМКУ. 

Члени Громадської ради приймали участь в обговоренні питань та надавали свої 

пропозиції.  

Крім того, здійснювалась робота комітетів Громадської ради, зокрема, правового 

комітету, яким було проведено 5 засідань з порядком денним щодо попереднього 

розгляду проектів положень, проектів рішень, а також ініціатив членів Громадської 

ради при АМКУ про внесення змін до законодавства щодо розвитку конкуренції,  що 

мали розглядатись на засіданнях Громадської ради. 

Антимонопольним комітетом України в межах свої повноважень під час досліджень 

певної сфери ринку, вироблення узагальнюючих практик та звітування про свою 

діяльність проводяться  форуми, робочі зустрічі, круглі столи, семінари, відкриті 

засідання та інші заходи за участі як суб’єктів господарювання, так і представників 

громадськості.  



Зокрема, для окреслення питань, що виникають під час дослідження певного ринку, 

Комітетом організовуються круглі столи та робочі зустрічі з суб’єктами 

господарювання під керівництвом Голови, державних уповноважених та профільних 

департаментів АМКУ для ЗМІ та представників громадськості.  

На всі публічні заходи, організовані Комітетом протягом 2017-2018 років 

запрошувались члени Громадської ради при АМКУ шляхом розсилки анонсів до 

заходів, за результатами яких здійснюється розсилка повідомлень.  

За звітний період діяльності Громадської ради при АМКУ, її члени взяли участь у 22 

різноманітних публічних заходах, організованих Комітетом. 

З 2017 року, з метою налагодження моніторингу громадської думки з питань, що 

відносяться до компетенції АМКУ, на офіційному веб-порталі відомства запроваджено 

рубрику «Опитування», в яких члени Громадської ради брали активну участь. Зокрема, 

у 2017 році проведено 28 опитувань, з яких члени Громадської ради взяли участь у 11, а 

станом на листопад 2018 року – 18, з яких у 9-ти випадках врахована думка членів 

Громадської ради. 

Голова Громадської ради О.Л. приймав участь в заходах від імені Громадської ради 

при АМКУ, зокрема: 

- 15.11.2018 року в ініціативній групі Голів Громадських рад; 

- 16.11.2018 року у Форумі "Громадські ради як інституції взаємодії влади та 

громади: сучасний стан та шляхи вдосконалення функціонування".  

- 20 листопада 2018 року в засіданні робочої групи Ради голів Громадських рад при 

органах виконавчої влади з опрацювання питання ефективності функціонування 

громадських рад, перегляду механізму їх формування та організації діяльності. За 

результатами засідання прийнято рішення опрацювати Постанов КМУ № 668 від 

22.08.2018 та № 996 від 03.11.2018, та надати свої пропозиції. 

  

Особливістю діяльності Громадської ради при АМКУ в 2017—2018  роках було те, 

що у зв‘язку з запровадженням в 2017 році декларування членів громадських рад , які 

беруть участь в антикорупційній діяльності, впродовж всього цього строку здійснювався 

пошук моделі, яка б давала чітку відповідь на питання необхідності декларування членів 

саме Громадської ради при АМКУ. 

Громадська рада, протягом 2017 – 2018 років двічі надавала для затвердження до 

АМКУ схвалений на своїх засіданнях відповідний проект Положення про Громадську 

раду при АМКУ. 

На засіданні Громадської ради  30.11.2018 заплановано розглянути третю  редакцію 

проекту Положення про Громадську раду при АМКУ, у відповідності до якої може бути  

забезпечено  чітке розмежування щодо антикорупційної діяльності Громадської ради, 

що є підставою для визначення обов’язку декларування.  

Внаслідок зазначених  обставин, Громадська рада АМКУ здійснювала свою 

діяльність у невизначених умовах щодо чинності Положення про Громадську раду. 

 

 


