
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік 

  

Питання або проект нормативно-правового акту Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю 

Строк 

проведення 

консультаці

й 

Соціальні групи 

населення та 

зацікавлені 

сторони, на які 

поширюватиметьс

я дія рішення, що 

буде прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

Результати діяльності органів Антимонопольного 

комітету України за 2015 рік 

Річна прес-

конференція 

  

  

  

  

  

  

  

Січень- 

лютий 

2016 року 

Представники ЗМІ 

та громадськості 

Григорян Ольга 

Олександрівна, 

начальник Відділу зв’язків з 

громадськістю, взаємодії з 

засобами масової інформації 

та забезпечення доступу до 

публічної інформації 

тел.: (044) 251-62-32, 

e-mail: Grygoryan@amcu.gov.ua 

Обговорення шляхів вирішення проблемних питань 

за результатами проведення комплексного 

дослідження регіональних ринків ритуальних 

послуг 

Засідання круглого 

столу на тему: 

«Вжиття заходів, 

спрямованих на 

врегулювання 

проблемних питань, 

виявлених органами 

Комітету за 

результатами 

проведення 

комплексного 

дослідження 

регіональних ринків 

ритуальних послуг» 

  

Січень 

2016 року 

Представники 

органів влади та 

основних учасників 

ринку 

Мельниченко Євген 

Георгійович, 

начальник П’ятого управління 

досліджень і розслідувань 

тел.: (044) 251-60-18 

e-mail: melnychenko@amcu.gov.ua 

Результати діяльності органів Комітету за 2015 рік Відкрите засідання 

Антимонопольного 

комітету України про 

заслуховування та 

затвердження Звіту 

Комітету за 2015 рік 

  

Березень 

2016 року 

Зацікавлені органи 

влади, органи 

місцевого 

самоврядування, 

громадські 

організації бізнес-

об’єднання, 

представники ЗМІ 

Талах Віктор Миколайович, 

Директор Департаменту 

конкурентної політики 

тел.: (044) 251-62-55 

e-mail: talakh@amcu.gov.ua   

Обговорення Звіту Антимонопольного комітету 

України за 2015 рік 

Засідання Громадської 

ради при 

Антимонопольному 

комітеті України 

І-ІІ квартал 

2016 року 

Члени Громадської 

ради при 

Антимонопольному 

комітеті України, які 

представляють 

інститути 

Григорян Ольга 

Олександрівна, 

начальник Відділу зв’язків з 

громадськістю, взаємодії з 

засобами масової інформації 
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громадянського 

суспільства 

та забезпечення доступу до 

публічної інформації 

тел.: (044) 251-62-32, 

e-mail: Grygoryan@amcu.gov.ua 

Обговорення запровадження правил професійної 

етики у сфері взаємовідносин між торговими 

мережами, що здійснюють свою діяльність з 

роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах 

переважно продовольчими товарами та 

постачальниками 

Проведення засідання 

круглого столу з 

питань запровадження 

правил професійної 

етики у сфері 

взаємовідносин між 

торговими мережами, 

що здійснюють свою 

діяльність з 

роздрібної торгівлі у 

неспеціалізованих 

магазинах переважно 

продовольчими 

товарами та 

постачальниками з 

урахуванням 

результатів захисту 

рішення Комітету 

  

Вересень 

2016 року 

Представники 

органів влади та 

основних учасників 

ринку 

Шевчук Олена Сергіївна, 

начальник Шостого 

управління досліджень і 

розслідувань 

тел.: (044)251-62-68 

e-mail: shevchuk@amcu.gov.ua 

Обговорення питань (відповідно до плану роботи 

Громадської ради при Антимонопольному комітеті 

України) 

Засідання Громадської 

ради при 

Антимонопольному 

комітеті України та її 

профільних комітетів 

Щокварталу 

2016 року 

Члени Громадської 

ради при 

Антимонопольному 

комітеті України, які 

представляють 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Григорян Ольга 

Олександрівна, 

начальник Відділу зв’язків з 

громадськістю, взаємодії з 

засобами масової інформації 

та забезпечення доступу до 

публічної інформації 

тел.: (044) 251-62-32, 

e-mail: Grygoryan@amcu.gov.ua 

Обговорення шляхів вирішення проблемних питань 

на ринках світлих нафтопродуктів, електричної 

енергії, енергетичного вугілля та природного газу 

Проведення засідань 

круглих столів, 

конференцій, форумів 

з питань захисту 

економічної 

конкуренції на ринках 

світлих 

нафтопродуктів, 

електричної енергії, 

енергетичного вугілля 

та природного газу 

  

Протягом 

2016 року 

(у разі 

потреби) 

Представники 

органів влади та 

основних учасників 

ринку 

Кулішова Тетяна Василівна, 

начальник Другого управління 

досліджень і розслідувань 

тел.: (044) 251-62-28 

e-mail: kulishova@amcu.gov.ua 

Обговорення шляхів вирішення проблемних питань 

на ринках транспорту 

Проведення засідань 

круглих столів, 

зустрічей, нарад для 

вирішення 

проблемних питань на 

ринках транспорту 

Протягом 

2016 року 

(у разі 

потреби) 

Представники 

органів влади та 

основних учасників 

ринку 

Кратко Олеся Мирославівна, 

заступник начальника 

Першого управління 

досліджень і розслідувань 

тел.: (044) 594-64-17 

e-mail: kratko@amcu.gov.ua 
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Обговорення шляхів вирішення проблемних питань 

на ринку житлово-комунального господарства 

Проведення засідань 

круглих столів, 

зустрічей, нарад для 

вирішення 

проблемних питань на 

ринку житлово-

комунального 

господарства 

Протягом 

2016 року 

(у разі 

потреби) 

Представники 

органів влади та 

основних учасників 

ринку 

Кратко Олеся Мирославівна, 

заступник начальника 

Першого управління 

досліджень і розслідувань 

тел.: (044) 594-64-17 

e-mail: kratko@amcu.gov.ua 

Обговорення шляхів запобігання неправомірних дії 

суб’єктів господарювання при поширенні ними на 

продукції позначення «ORGANIC». 

Проведення засідання 

круглого столу, для 

вирішення 

проблемних питань 

щодо неправомірного 

поширення на 

продукції позначення 

«ORGANIC». 

Протягом 

2016 року 

Представники 

органів влади та 

основних учасників 

ринку 

Харченко Петро Георгійович 

начальник Управління 

розслідувань недобросовісної 

конкуренції 

тел.: (044) 251-60-61 

e-mail: kharchenko@amcu.gov.ua 

Надання консультацій з питань реалізації державної 

політики у сфері захисту економічної конкуренції 

  

Створення 

тематичних 

телефонних "гарячих 

ліній" 

  

Протягом 

2016 року 

(у разі 

потреби) 

Представники 

органів 

Антимонопольного 

комітету України та 

громадяни 

Керівники структурних 

підрозділів Комітету, Відділ 

зв’язків з громадськістю, 

взаємодії з засобами масової 

інформації та забезпечення 

доступу до публічної 

інформації 

  

Проведення моніторингу 

коментарів,  відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у 

друкованих та електронних 

засобах  масової  інформації  для  визначення позиці

ї різних соціальних груп населення та 

заінтересованих сторін 

  

Моніторинг 

громадської думки 

Щоденно 

протягом 

2016 року 

Представники ЗМІ 

та громадськості 

Григорян Ольга 

Олександрівна, 

начальник Відділу зв’язків з 

громадськістю, взаємодії з 

засобами масової інформації 

та забезпечення доступу до 

публічної інформації 

тел.: (044) 251-62-32, 

e-mail: Grygoryan@amcu.gov.ua 

  

  

Примітка. Погоджено громадськістю без зауважень (п.5. Протоколу № 7 засідання Громадської ради при АМКУ від 

16.12.2015). 
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