
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

і.

2 .

3.

601 Антимонопольний комітет України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

6011000 Апарат Антимонопольного комітету У країни
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

6011020 0481 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Стратегічна ціль

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:
ТИС. фивень

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9

779,1 779,1 762,3 36,3 798,6 -16,8 36,3 19,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№ Напрями використання бюджетних коштів
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

з/п загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Виконання прикладних наукових досліджень та розробок у сфері конкурентної 

політики та права
779,1 779,1 762,3 363 798,6 -16,8 36,3 19,5

Всього 779,1 779,1 762^ 363 798,6 - 16,8

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

36,3

тис. гривень

193
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Код
державної
цільової

програми

Назва державної цільової програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№
з/п Показники Одииниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Фактичні результативні показники Відхилення

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2
і

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .3

1 затрат
1 Кількість наукових установ од. Звіт по штатах і контингентах 1 1 1 1
2 Середньорічна чисельність 

ставок/штатних одиниць, всього
од. Рішення АМКУ, штатний розпис 21 21 21 21

3 У тому числі дослідників од. Рішення АМКУ, штатний розпис 15 15 15 15

4 У тому числі техніків од. Рішення АМКУ, штатний розпис 2 2 2 2

5 У тому числі кількість інших 
штатних працівників (головний 
бухгалтер, провідний бухгалтер, 
провідний юрисконсульт, завідувач 
господарства)

од. Рішення АМКУ, штатний розпис 4 4 4 4

6 Всього чисельність ставок/штатних 
одиниць на 01.01.2015

од. Рішення АМКУ, штатний розпис 21 21 21 21

7 Всього чисельність ставок/штатних 
одиниць на 01.07.2015

од. Рішення АМКУ, штатний розпис 21 21 21 21

8 Всього чисельність ставок/штатних 
одиниць на 01.01.201 б

од. Рішення АМКУ, штатний розпис 21 21 21 21

2 продукту
і Кількість прикладних наукових 

досліджень та розробок
од. План науково-дослідних робіт 3 3 3 3

2 Кількість наукових досліджень та 
розробок, які виконуються за 
пріоритетними напрямами розвитку 
науки

од. План науково-дослідних робіт, 
затверджений рішенням Комітету

3 3 3 3

З Кількість прикладних наукових од. Акти та звіти про виконання 3 3 3 З
досліджень та розробок, результати робіт
яких впроваджено у практику 
діяльності Антимонопольного 
комітету України



■ 1 I і .

4 Кількість завершених у  поточному 
році досліджень ( ! | |

од.
1:

♦ Акти та зв гт  про виконаная 
і р о б * ;  ) [ І1' ' ! ■

3
3 3 3 3

3 ефективності
1 Витрати на виконання 1 науково- 

дослідної (дослідно- 
конструкторської) роботи

тис.грн Акти та звіти про виконання 
робіт

259,7 254,1 -5,6

Примітка: Відхилення пояснюється економією витрат бюджетних коштів.

4 якості
1 Частка наукових досліджень та 

розробок, які виконуються за 
пріоритетними напрямами розвитку 
науки

відс. Акти та звіти про виконання 
робіт

100 100

2 Частка наукових розробок, 
результати яких впроваджено у 
практику діяльності 
Антимонопольного комітету 
України, із загальної кількості 
завершених робіт

відс. Рішення Комітету 100 100

3 Частка завершених у поточному 
роцідосліджень із загальної 
кількості робіт

відс. Акти та звіти про виконання 
робіт

100 100

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2015 рік за бюджетною програмою 6011020 "Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права" передбачалися видатки у сумі 779, 1 тис. грн. Касові 
видатки за 2015 рік склали 762,3 тис. грн. Відхилення пояснюється економією витрат бюджетних коштів.

За спеціальним фондом формування касових витрат утворилось за рахунок залишку коштів на 01.01.2015, які було використано для оплати комунальних послуг.
Діяльність за зазначеної бюджетною програмою здійснюється лише Центром комплексних досліджень з питань антимонопольно! політики (далі - Центр), який 

створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 507 "Про створення Центру комплексних досліджень з питань антимонопольно!' 
політики" та віднесено до сфери управління Антимонопольного комітету України (далі - Комітет).

Згідно Тематичного плану виконання науково-дослідних робіт на 2015 рік виконано три прикладні наукові дослідження:
1. "Тенденції змін стану конкурентного середовища в економіці України у 2014 році". У науково-дослідній роботі досліджено сучасний стан та динаміку зміни рівня 

концентрації в системі загальнодержавних та регіональних галузевих ринків, здійснено групування вітчизняних галузевих ринків за рівнем їх конкурентності, 
проаналізовано стан та динаміку зміни структурних передумов розвитку конкуренції в економіці в цілому та за видами економічної діяльності. Також наведено вплив 
макроекономічних факторів на національний рівень конкурентного середовища. Практична цінність роботи полягає в тому, що наведений у роботі аналіз змін стану 
конкурентного середовища в економіці України у 2014 році може бути використаний у практичній роботі органів Антимонопольного комітету України при прийнятті 
обґрунтованих рішень, при підготовці інформаційних документів.

2. "Методологічні підходи до аналізу ринків послуг, пов'язаних з доступом до мережі Інтернет". За результатами дослідження сформовані пропозиції щодо аналізу 
ринків послуг, пов’язаних з доступом до мережі Інтернет. У роботі було запропоновано методологію проведення опитування операторів та провайдерів 
телекомунікаційних мереж методом анкетування з метою збору даних щодо труднощів, які виникають при входженні на ринок. Проведена апробація методології 
опитування дозволяє встановити ряд труднощів та бар'єрів, з якими стикаються оператори та провайдери під час виходу на ринок та здійснення діяльності на ринку. 
Результати дослідження сприятимуть запобіганню, виявленню, припиненню порушень конкуренційного законодавства на цих ринках.
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3. "Міжнародний досвід функціонування ринків оригінальних лікарських засобів та дженериків". За результатами виконання роботи підготовлені аналітичні матеріали 
щодо забезпечення захисту та підвищення конкуренції' на ринках оригінальних лікарських засобів та дженериків. Практична цінність роботи полягає в тому, що 
наведений у роботі аналіз міжнародного досвіду функціонування ринків оригінальних лікарських засобів та дженериків, а також припинення / запобігання порушень 
учасниками фармацевтичного сектору норм конкуренційного законодавства може бути використаний у практичній роботі органів Антимонопольного комітету України 
при прийнятті обґрунтованих рішень, при підготовці методичних та інформаційних документів.

Застосування методологічних та методичних підходів, розроблених за результатами проведених досліджень, забезпечує обґрунтованість прийнятих Комітетом рішень, 
у тому числі, при визначенні штрафів, незаконно отриманого прибутку, що забезпечує позитивний економічний та соціальний ефекти. Особливо відчутна методологічна 
допомога наукових розробок для використання в поточній роботі територіальних органів Антимонопольного комітету України.

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Антимонопольного комітету

Начальник Відділу бухгалтерського оі 
фінансового планування -  головний б

Ю.О.Т ерентьєв

С.В.Ігнатенко

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)


