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Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2016 рік

Відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року № 928-УШ “Про 
Державний бюджет України на 2016 рік” та Правил складання паспортів 
бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 “Про паспорти 
бюджетних програм”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2016 рік Антимонопольного 
комітету України за КПКВК 6011020 “Прикладні розробки у сфері 
конкурентної політики та права”, що додається.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Антимонопольного комітету України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

„ , у Щ У гШ '& Ь  Л о / б ' р. № я А 'З

Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік

601 Антимонопольний комітет України
(К П К В К Д Б) (найменування головного розпорядника)

6011000 Апарат Антимонопольного комітету України
(К П К В К Д Б) (найменування відповідального виконавця)

6011020 0481 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права
(К П К ВК Д Б) (КФ КВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 839,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 839,8 тис. гривень.

та із спеціального фонду - тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 26 листопада 1993 року № 3659-ХІІ "Про Антимонопольний комітет України";
Закон України від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР "Про захист від недобросовісної конкуренції";
Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-ІІІ "Про захист економічної конкуренції";
Закон України від 10 квітня 2014 року № 1197-VII "Про здійснення державних закупівель";



Закон України від 26 листопада 2015 року № 848- VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";
постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 507 "Про створення Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 830"Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково- 
дослідних та дослідно-конструкторських робіт";
постанова Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних 
наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету"; 
наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників 
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".
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6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Стратегічна ціль

1 Формування та реалізація конкурентної політики в частині методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції.

7. Мета бюджетної програми:

Наукове забезпечення положень та механізмів, що впроваджуватимуться для реалізації законодавства про захист економічної конкуренції.
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на підвищення ефективності антимонопольно-конкурентної політики, формування ефективної моделі контролю та
регулювання ринків, визначення тенденцій змін стану конкурентного середовища.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№ Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п фонд

1 Виконання прикладних наукових досліджень та розробок у сфері конкурентної політики та права 839,8  839 8

Всього 839,80 839,80
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
_________ _________________________________________________________________________________________  тис. гривень

Код державної Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
цільової

програми



з
11 Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п.

П оказники О диниця
вим іру

Д ж ер ел о
інф о р м ац ії

З агальни й  ф онд С п ец іальний
ф онд

Разом

1 затрат
1 Кількість наукових установ

-----*-------
од. Звіт по штатах і 

контингентах
1,0 1,0

2 Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі од. Рішення АМКУ. 
штатний розпис

21,0 21,0

3 дослідників од. Рішення АМКУ, 
штатний розпис

15,0 15,0

4 техніків од. Рішення АМКУ. 
штатний розпис

2,0 2,0

5 інших штатних працівників (головний бухгалтер, провідний бухгалтер, провідний 
юрисконсульт, завідувач господарства)

од. Рішення АМКУ, 
штатний розпис

4,0 4,0

6 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016 од. Рішення АМКУ, 
штатний розпис

21,0 21,0

7 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016 од. Рішення АМКУ. 
штатний розпис

21,0 21,0

8 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017 од. Рішення АМКУ. 
штатний розпис

21,0 21,0

2 продукту
1 Кількість прикладних наукових досліджень та розробок, всього од. План науково- 

дослідних робіт
2,0 2,0

2 у тому числі які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки од. Акти та звіти про 
виконання робіт

2,0 2,0

3 Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та 
розробок

од. Акти та звіти про 
виконання робіт

2,0 2,0

4 у тому числі результати яких будуть впроваджені у практику діяльності 
Антимонопольного комітету України

од. Акти та звіти про 
виконання робіт

2,0 2,0

3 ефективності
1 Витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та розробки. тис.грн. Акти та звіти про 

виконання робіт
419,9



12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Антимонопольного комітету України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджет н у ' (підпис)

Погоджено:

ц _Д е /С і С * П

Ю. О. Терентьев
(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)


