
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

Антимонопольний комітет України 601

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

П рикладні розробки у сфері конкурентної політики та права 6011020

(найменування бюджетної програми) КПКВК

Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Наукове забезпечення положень та механізмів, що впроваджуватимуться для реалізації законодавства про захист економічної конкуренції.

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

3.3. Підстави реалізації 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-ІИ "Про захист економічної конкуренції";

Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ "Про наукову та 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 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";

постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (зі змінами) "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 20 липня 1996 року № 830 (зі змінами) "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання 
собівартості НДДКР";

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".



4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________ (тис, грн.)
Код Найменування 2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект)

загальний
Фонд

детальний
Фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(6+7)

загальний
Фонд

спеціальний
фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Надходження із загального фонду бюджету 762,3 X 762,3 842,6 X 842,6 1 012,9 X 1 012,9

250101 П лата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

X 27,7 27,7 X X

602100 Н а початок періоду X 42,1 42,1 X 33,5 33,5 X

602200 Н а кінець періоду X 33,5 33,5 X X
О/"41 АГА ПСЪ Ч 36,3 79о,6 олъ < 33,5 876,1 1 012,9 1012,9

Разом надходжень 162,3 36,3 798,6 842,6 33,5 876,1 1012,9 1012,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)

Код Найменування 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Надходження із загального фонду бюджету 1 123,4 X 1 123,4 1 216,8 X 1 216,8

ВСЬОГО 1123,4 1123,4 1 216,8 1 216,8
Разом надходжень 1123,4 1123,4 1216,8 1216,8

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

КЕКВ Найменування 2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект)

->иГ иЛЬНИИ
Фонд

СПСЦІаЛЬНИИ
Фонд

разом
(3+4)

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

разом
(6+7)

заі альний 
Фонд

спеціальний
Фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

228 і Дослідження і розробки, окремі заходи 
розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм

762,3 36,3 798,6 842,6 33,5 876,1 1 012,9 1 012,9

ВСЬОГО 762,3 36,3 798,6 842,6 33,5 876,1 1012,9 1012,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
_ __________________________________ (тис, грн.)

к к к Найменування 2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект)

загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7) фонд фонд (9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



всього

5.3. видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
_________________________________________________________________________________________________________________________________  (тис. грн.)

КЕКВ Найменування 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
‘(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

оазом
‘(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
регіональних) програм

1 123,4 1 123,4 1 216,8 1 216,8

ВСЬОГО 1123,4 1123,4 1216,8 1216,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. гри.)

к к к Найменування 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7)

і 2 3 4 5 6 7 8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

№ Напрями використання бюджетних 2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект)
з/п коштів

загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
фонд фонд (3+4) фонд фонд (3+4) фонд фонд (3+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Виконання прикладних наукових 762,3 36,3 798,6 842,6 842,6 1 012,9 1 012,9
дослідж ень та  розробок у сфері 
конкурентної політики та  права
ВСЬОГО 762,3 36,3 798,6 842,6 842,6 1012,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
(тис. гри.)

хг_Л2
з/п

Напрями використання бюджетних коштів 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Виконаним прикладних наукових досліджень та розробок у  сфері конкурентної 
політики та  права

1 123,4 1 123,4 1 216,8 1 216,8

ВСЬОГО 1123,4 1 123,4 1216,8 1216,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках



(тис, грн.)
№ Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект)
з/п загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10

затрат

1 Кількість наукових установ од. Звіт по штатах і 
контингентах

1 ,0 1 ,0 1 ,0

2 Оепелньопічна чисельність станок/ітітятних олинипг/ од. Рішення АМ КУ 
штатний розпис

2 1 ,0 2 1 ,0 2 1 ,0

3 дослідників од. Рішення АМКУ, 
ш татний розпис

15,0 15,0 15,0

4 техніків од. Рішення АМ КУ, 
штатний розпис

2 ,0 2 ,0 2 ,0

5 ін тт іь ге  п г г а т н ш г  п п я т і і і ї н и к ’іїг ^ г п г т п и н й  п п л в і ї т ш ш•“ Ш “ Л  « д х « * .« И Л  .11уОмІ.& П » іи б  -ч*

бухгалтер, провідний юрисконсульт, завідувач господарства)
г»тт Рішення А М К У  

штатний розпис
4 0 4 ,0 4 ,0

6 Всього чисельність ставок/ш татних одиниць на 01.01.2016 од. Рішення АМ КУ, 
штатний розпис

2 1 ,0

7 Всього чисельність ставок/ш татних одиниць на 01.07.2016 од. Рішення АМКУ, 
штатний розпис

2 1 ,0

8 Всього чисельність ставок/ш татних одиниць на 01.01.2017 од. Рішення АМКУ,
Ш Т аТ Н И И  р О З П й С

2 1 ,0

продукту

1 Кількість прикладних наукових досліджень та  розробок, 
всього

од. План науково-дослідних 
робіт

3,0 2 ,0 3,0

3 Кількість завершених у поточному році прикладних наукових 
досліджень та  розробок

од. План науково-дослідних 
робіт, затверджений 
рішенням Комітету

2 ,0 3,0

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

од. Акти та звіти про
виконання робіт

2 ,0

5 Кількість прикладних наукових досліджень та  розробок, г\ гт''М . Акти та звіти про 3  0 3  0

п п і п м и п ш і и л ь п ш и  ^  к р а ш п

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

од. Акти та  звіти про 
виконання робіт

3,0 3,0

*7 і \ і ; і о ш и ю  о а о с р ш ^ п н л  у  і ш і и п п и і п ^  р и ц і  д и ^ л і д л \ ^ п о од. Акти та  звіти про 
виконання робіт

•2 Л

7 у тому числі які виконуються за пріоритетними напрямами
п п ч т г п г ч /  ы ял п е а

од. Акти та  звіти про 
виконання «оОіт

2,0

ефективності

1 Витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження 
та  розробки.

тис.грн. Акти та  звіти про 
виконання робіт

254,1 421,3 337,6

ЯКОСТІ

1 Ч астка наукових досліджень т а  розробок, які виконуються за 
пріоритетними напрямами розвитку науки

відс. Акти та звіти про 
виконання робіт

100,0 100,0 100,0

2 Ч астка наукових розробок, результати яких впроваджено у 
практику діяльності Антимонопольного комітету України, із 
загальної кількості заверш ених робіт

відс. Рішення Комітету 100,0 100,0 100,0



З Частка заверш ених у поточному роцідосліджень із загальної відс. Акти та  звіти про
кількості робіт виконання робіт

100,0



7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
(тис. ГрН.)

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд |
1 2 3 4 5' 6 7 8

за т р а т

1 Кількість наукових установ од. Звіт по штатах і 
контингентах

1,0 1,0

2 Всього чисельність штатних одиниць од. Рішення
Антимонопольного 
комітету України про 
встановлення 
чисельності, штатний 
розпис

21,0 0,0 21,0

3 У тому числі дослідників од. Рішення
Антимонопольного 
комітету України про 
встановлення 
чисельності, штатний 
розпис

15,0 0,0 15,0

4 У тому числі техніків од. Рішення
Антимонопольного 
комітету України про 
встановлення 
чисельності, штатний 
розпис

2,0 0,0 2,0

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

Рішення
Антимонопольного 
комітету України про 
встановлення 
чисельності, штатний 
розпис

4,0 0,0 4,0

----------------------------------------- продукту------------------------------------------------------------------------

1 Кількість прикладних наукових досліджень та розробок од. План науково-дослідних 
робіт

3,0 0,0 3,0

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

од. План науково-дослідних 
робіт, затверджений 
рішенням Комітету

3,0 0,0 3,0

3 Кількість наукових розробок, результати яких впроваджено у од. 
практичну діяльність Антимонопольного комітету України

План науково-дослідних 
робіт, затверджений 
рішенням Комітету

3,0 3,0

ефективності

1 Витрати на виконання 1 науково-дослідної (дослідно- 
конструкторської) роботи

тис.грн. Акти та  звіти про 
виконання робіт

374,5 0,0 405,6

якості

1 Частка наукових досліджень та  розробок, які виконуються за 
пріоритетними напрямами розвитку науки

відс. Акти та  звіти про 
виконання робіт

100,0 0,0 100,0

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

відс. Рішення Комітету 100,0 0,0 100,0



8. Структура видатків на оплату праці
(тис. грн.)

Найменування 2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний спеціальний загальним спеціальний загальний Спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний
фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 2 з 4 С 6 п/ О
О 9 10 11

1. Обов'язкові виплати 349,4 318,6 731,4 768,6 829,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки 17,6 137,4 0,0 0,0

3. Премії 93/7 119,2 46,8 5X4
4. М атеріальна допомога 21,0 22,9

ВСЬОГО 481,7 598,1 731,4 § Щ  8ЩГ

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
№
з/п

Категорії працівників 2015 рік (звіт) 901 А піїт (ттгтт\ і у і и  р іп  ^Шіап) ЛА!2.\}1 рік 2018 рік 2019 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд >як >я «
я «а

)К
а

затверд
жено

фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
зайняті

за
га

ль
на

фо
нд 2 ч

§ 5  
'3 -є*Vв за

га
ль

ни
фо

нд

:п
ец

іал
ьь

фо
нд

за
га

ль
ни

фо
нд

ш
ец

іа
ль

ї

фо
нд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Інші працівники 4,00 2,00 4,00 1,00 4,00 4,00 4,00
2 Дослідники 15,00 8,00 15,00 8,00 15,00 15,00 15,00
3 Техніки 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

Всього штатних одиниць 21,00 12,00 21,00 10,00 21,00 21,00 21,00

з них штатні одиниці за загальним фондом, 
що також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)

№
з/п

Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за 
програмою

2015 рік (звіт) 2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний фонд ліеціальний
фонд

загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10.2. державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)

№
з/п

Код
програми

Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за 
програмою

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9



ї ї .  Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році обсяг бюджетних асигнувань було затверджено Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за КПКВК 6011020 
"Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права" у розмірі 779,1тис. грн. із загального фонду державного бюджету.
З науково-дослідні роботи, виконані відповідно до Тематичного плану на 2015 рік, спрямовані на:

аналіз стану конкурентного середовища в економіці України у 2014 році, в роботі визначені найбільш монополізовані сектори та сучасні тенденції 
розвитку конкурентних відносин в економіці України на основі комплексного аналізу стану конкурентного середовища;

розроблення методичних підходів до аналізу ринків послуг, пов'язаних з доступом до мережі Інтернаті, в роботі досліджені законодавчі, технологічні, 
організаційні, економічні умови функціонування ринків послуг, пов'язаних з доступом до мережі Інтернет, що впливають на коректне визначення та аналіз 
стану конкурентного середовища на цих ринках,

дослідження міжнародного досвіду функціонування ринків оригінальних лікарських засобів та дженериків, в роботі проаналізовано теоретико- 
методологічні засади функціонування ринків оригінальних лікарських засобів та дженериків;
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 по загальному фонду за КПКВК 601120 відсутня.

У 2016 році обсяг бюджетних асигнувань було затверджено Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (із змінами) за КПКВК 6011020 
"Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права" у розмірі 842,6 тис. грн. із загального фонду державного бюджету.
У 2016 році у межах фінансування відповідно до Тематичного плану виконуються 2 науково-дослідні роботи, у межах виконання яких: 

аналізується стан конкурентного середовища в економіці України у 2015 році;
аналізується особливості розгляду справ про порушення Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Розподіл доведеного індикативного прогнозного обсягу видатків на 2017 рік проведено з урахуванням необхідності реалізації пріоритетів та завдань, 
покладених на Антимонопольний комітет України в частині реалізації наукових досліджень, що впроваджуватимуться дляреалізації норм Закону України від 
11.01.2001 № 2210-ІІІ "Про захист економічної конкуренції" силами Центру комплексних досліджень з питань антимонопольно'! політики. Заплановані для 
виконання у 2017 році 3 науково-дослідні роботи, спрямовані на методологічне забезпечення розвитку конкурентної політики, формування проконкурентної 
культури в Україні, і зокрема, спрямовані на:

аналіз стану конкурентного середовища в економіці України у 2016 році;
розроблення методологічних підходів щодо оцінки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;

------ аналіз особливостей антимонопольного" регулювання окремих ринків природних монополій!

Для проведення досліджень відповідно до Тематичного плану виконання науково-дослідних робіт у 2017 році заплановано: фонд оплати праці складатиме
731,4 тис. грн.; нарахування заробітну плату складуть 160,9 тис. грн. Інші видатки заплановано у розмірі 120,6 тис. грн., а саме: видатки на придбання 
предметів постачання і матеріалів, обладнання та інвентарю складуть 0,0 тис. грн., оплата інших послуг (крім комунальних) 80,7 тис. грн.; оплата видатків на 
відрядження - 0,0 тис. грн.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 39,9 тис. грн.; оплата виконання іншими установами частин наукових /тптгіїгат*
А  Л  ------ -
1 7 ,^  і й ч / .  1 ^ X 1 .

Заплановані для виконання у 2018 році 3 науково-дослідні роботи, спрямовані на методологічне забезпечення розвитку конкурентної політики, формування 
проконкурентної культури в Україні, і зокрема, спрямовані на:

аналіз стану конкурентного середовища в економіці України у 2017 році;
аналіз міжнародного досвіду врегулювання проблем корпоративної етики при прийнятті кодексів торгових ті інших чесних звичаїв у певному секторі 

економіки;
аналіз особливостей застосування оціночних понять в процесі захисту від недобросовісної конкуренції.

Для проведення досліджень відповідно до Тематичного плану виконання науково-дослідних робіт у 2018 році заплановано: фонд оплати праці складатиме
815,4 тис. грн.; нарахування заробітну плату складуть 179,4 тис. грн. Інші видатки заплановано у розмірі 128,6 тис. грн., а саме: видатки на придбання



предметів постиЧйння і матеріалів, обладнання та інвентарю складуть 0,0 тис. грн., оплата інших послуг (крім комунальних) 85,9 тис. грн.; оплата видатків на 
відрядження - 0,0 тис. грн.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 42,7 тис. грн.; оплата виконання іншими установами частин наукових досліджень - 
0,0 тис. грн.

Для проведення досліджень відповідно до Тематичного плану виконання науково-дослідних робіт у 2019 році заплановано: фонд оплати праці складатиме 
886,8 тис. грн.; нарахування заробітну плату складуть 195,1 тис. грн. Інші видатки заплановано у розмірі 134,9 тис. грн., а саме: видатки на придбання 
предметів постачання і матеріалів, обладнання та інвентарю складуть 0,0 тис. грн., оплата інших послуг (крім комунальних) 90,0 тис. грн.; оплата видатків на 
відрядження - 0,0 тис. грн.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 44,9 тис. грн.; оплата виконання іншими установами частин наукових досліджень - 
0,0 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)

КЕКВ/
к к к

Найменування Затверджено з 
урахуванням змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Кредиторська
Заб0рГ0ВаК!СТЬ На

01.01.2015

Кредиторська 
заборгованість ка 

01.01.2016

Зміна кредиторської 
заборгованості 

(6-5)

Погашено кредиторську заборгованість за 
рахунок коштів

Бюджетні

(4+6)загального фонду Спеціального фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2281 Дослідження і розробки, окремі 779,1 762,3 762,3
:n im c v  п п  п е я п п я ішзаходи роз: 

державних (регіональних)
програм
В С Ь О Г О 779,1 762,3 762,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
__________________________________ _________________________ _____  ______ (тис, грн.)

КЕКВ/
ККК

Найменування 2016 рік 2017 рік

затверджені кредиторська планується погасити очікуваний обсяг граничний можлива планується погасити очікуваний

01.01.2016
кредиторську 

---------- уалунл г. ÄÜ-'-її«------- --- зобов'язань заиирі Ованюіь на ......... ™ поточних
загального

фонду
спеціального

фонду
(3-5) 01.01.2017

(4-5-6)
загального

фонду
спеціального

фонду
зобов'язань

(8-10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи 842,6 842,6 1 012,9 1 012,9
розвитку по реалізації державних
(регіональних) п р о г р а м ________________________________________________________________________________________________________________
' В С Ь О Г О  '  ’ 842,6 842,6 1012,5 1012,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. ГРН.)

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з 
урахуванням змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2015

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2016

Очікувана дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9



2281 Дослідження і розробки, окремі 779,1 762,3 0,0 0,0 0,0
заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних)

_________ програм__________________________________________________________________________________________________________________________________
ВСЬОГО 779,1 762,3 0,0 0,0 0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
№
з/п

Найменування Статті (пункти) 
нормативно- 

правового акта

Обсяг видатків/нацання 
кредитів, необхідний для 

виконання статей 
(пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, врахований у 

граничному обсягу 
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 
(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7

1 Постанова Кабінету М іністрів України від 
30 серпня 2002 р. №  1298 "Про оплату праці 
працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів таорганізацій 
окремих галузей бю джетної сфери",
Закон України "Про наукову і науково- 
технічну діяльність" від 13.12.1991 №  1977- 
Х П ,
Постанова Кабінету' М іністрів України "Про 
створення Центру комплексних досліджень 
з питань антимонопольної політики" від 
13.05.1996 № 5 0 7 .

п.п.3.2.

ст.23

п.2

2 229,0 1 012,9 1 216,1 Норма п.п.3.2. Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 
2002 р. №  1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів таорганізацій окремих галузей бюджетної сфери" 
не може бути призупинена або відмінена.
Норма ст.23 Закону України "Про наукову і науково-технічну 
діяльність" від 13.12.199! №  1977-ХІІ не може бути призупинена 
або відмінена.
Норма п.2 Постанови Кабінету Міністрів України "Про створення 
Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної 
політики" від 13.05.1996 №  507 не може бути призупинена або 
відмінена.

плч 2 229,0 1012,9 1216,1

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
За КПКВК 6011020 "Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права" Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики 
виконувались наукові розробки, які формувались виходячи з необхідності реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет України. Касові 
видатки на проведення прикладних розробок у сфері конкурентної політики та права у 2015 році із загального фонд)' Державного бюджету України склало 
762,3 тис. грн. З метою здійснення науково-методичного забезпечення застосування: 1 р о т ------------
були здійснені дослідження за 3 науковими темами. Результати досліджень за виконаними роботами використовуються для забезпечення основних завдань 
органів Антимонопольного комітету України. Гранична чисельність штатних працівників Центру становила 21 одиниці. Фактична чисельність станом на
А  1 А  1 О  А  1 /С П ^ О Т Т Л П Т Т Т Т Ои і . и і . ^ и і и  ^ іа п и с і-и ш

8 штатних одиниць. Кредиторська заборгованість за загальним фондом за КПКВК 6011020 "Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права"
ВІДСУТНЯ.

На 2016 рік кошторисом затверджено асигнування у розмірі 842,6 тис. грн. За І півріччя 2016 року із загального фонду Державного бюджету України надійшло 
асигнувань на виконання науково-дослідних робіт 384,4 тис. грн.
В Центрі розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості, яким передбачено заборону 
щодо збільшення витрат за користування міжміським телефонним зв'язком, недопущення перевищення договірних величин споживання тепла та 
електроенергії, водопостачання тощо.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

На реєстраційний рахунок спеціального фонду Центру у 2015 році надійшло 27,7 тис. грн. від плати за послуги, що надається Центром згідно з його



основною діяльністю, а сймс виконання наукового дослідження за договорами. На 2 0 17-2 0 19 роки надходження до спеціального фонду Центру ке
заплановано.

Голова Антимонопольного 
комітету України

Заступник начальника Відділу 
бухгалтерського обліку та

Ю.О. Терентьєв

(підпис) (прізвище та ініціали)

С. Т. Лановик

. .......... ІУІУГ у /
У  / Х / / /  1/  ' ' Х У ' / К

(підпис) (прізвище та ініціали)


