
Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної 
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету 

 
Антимонопольний комітет України 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 
за 2015 рік 

Антимонопольний  Комітет  України  є  державним    органом   із  спеціальним  статусом, 
метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій 
діяльності та  у сфері державних закупівель.  

Антимонопольний  Комітет  України  здійснює свою  діяльність  відповідно  до  
Конституції  України,   Закону   України  “ Про  Антимонопольний   комітет   України”, інших  
законів  та  нормативно  правових  актів.    
 Основними завданнями Антимонопольного  Комітету  України є участь у формуванні та 
реалізації конкурентної політики в частині: 
   - здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 
конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав 
споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції; 
      - контролю за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та дотриманням 
вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на 
товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;   
   - сприяння розвитку добросовісної конкуренції;  
   - методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції; 
   - здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у 
сфері державних закупівель. 

             
                                               (тис. грн.) 

Код програмної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету / код економічної 
класифікації видатків бюджету 
або код кредитування бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 
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касове 
виконання 
за 2015 рік 

план на            
2015 рік з 
урахуванн

ям 
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змін 

касове 
виконання 
за 2015 рік 

план на  
2015 рік з 
урахуванн
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змін 

касове 
виконання 

за 2015 
рік 

Видатки всього : 60211,1 60029,2 4951,5 4805,6 65162,6 64834,8 
в т. ч. за бюджетними 
програмами              

6011010 "Керівництво та 
управління у сфері 
конкурентної політики, 
контроль за дотриманням 
законодавства про захист 
економічної конкуренції"  

59432,0 59266,9 4903,7 4769,3 64335,7 64036,2 

у т. ч. за КЕКВ 
2110 "Оплата праці " 40403,3 40401,8 0,0 0,0 40403,3 40401,8 
2120 "Нарахування на оплату 
праці" 14267,1 14238,0 0,0 0,0 14267,1 14238,0 

2210 "Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар" 284,3 284,2 426,0 386,7 710,3 670,9 

2240 "Оплата послуг (крім 
комунальних)" 2331,1 2321,0 3415,6 3364,7 5746,7 5685,7 

2250 "Видатки на відрядження" 80,1 71,0 265,0 259,0 345,1 330,0 
2270 "Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв" 1942,2 1831,1 622,3 594,4 2564,5 2425,5 



2282 "Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів 
розвитку" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2800 "Інші видатки" 123,9 119,8 170,6 160,3 294,5 280,1 
3110 "Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування" 

0,0 0,0 4,2 4,2 4,2 4,2 

6011020 "Прикладні розробки у 
сфері конкурентної політики та 
права", КЕКВ 2281 
"Дослідження і розробки, окремі 
заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) 
програм" 

779,1 762,3 47,8 36,3 826,9 798,6 

 
Начальник Відділу бухгалтерського обліку та 
фінансового планування                                С.В. Ігнатенко 
 


