
Додаток 1 

до Методичних рекомендацій, затверджених наказом 

Мінекономрозвитку від 25.07.2012 №  869  

             Форма 1 
 

                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова 

Антимонопольного комітету України 

 

________________ Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

«____»__________2016 р. 
м.п. 

 

План діяльності на плановий 2017 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим 
Антимонопольного комітету України 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

 

 
1. Мета (місія) 

Основна мета (місія) Антимонопольного комітету України полягає в забезпечення державного захисту конкуренції у 

підприємницькій діяльності, сфері державних закупівель та державної допомоги  

 

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності 

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в 

частині здійснення, зокрема, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах 

рівності суб’єктів господарювання перед законом, контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та 

регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій та контролю щодо 

створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель. 

У поточному році Антимонопольний комітет України в межах компетенції дотримується виконання Плану пріоритетних дій 

Уряду на 2016 рік . 

3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання 
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3.1. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання 

 

Найменування показника 

результату виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Звітний період Плановий період 

2015 рік 

(звіт) 

2016  рік 

(затверджено) 

2017 рік 

(плановий) 

2018 рік 

(прогноз) 

2019 рік 

(прогноз) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Протидія зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, неправомірним обмеженням конкуренції, запобіганням 

монополізації та суттєвих обмежень конкуренції на товарних ринках 

 

Перевищення відвернутих 

унаслідок вжитих Комітетом 

заходів неправомірних витрат і 

втрат фізичних та юридичних 

осіб над бюджетними витратами 

на утримання органів Комітету. 

 

разів Внутрішній 

облік 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2. Здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель. Розгляд 

органом оскарження скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. 

 
Відношення кількості 

прийнятих рішень про 

встановлення або відсутність 

порушення процедури закупівлі 

та/або припинення розгляду 

скарг до кількості скарг у сфері 

державних закупівель, 

прийнятих до розгляду 

 

відс. Внутрішній 

облік 

95,9 80,0 80,0 80,0 80,0 

3. Забезпечення проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої 

допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування 

системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов'язань України у сфері державної допомоги. 

 
Оцінка державної допомоги, що 

була повідомлена відповідними 

 Внутрішній 

облік 

- 90,0 90,0 90,0 90,0 
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надавачами на предмет 

сумісності з конкуренцією 

 

2017-прийняття підзаконних 

норм. актів з пит. держ. 

допомоги; 2018-оцінка держ. 

допомоги, що була повідомлена 

відпов. надавачами, на предмет 

сумісності з конкур.; 2019-

проведення оцінки чинної та 

нової держ. допомоги на 

предмет сумісності. 

 

       

4. Формування та реалізація конкурентної політики в частині методичного забезпечення застосування законодавства про захист 

економічної конкуренції 

 
Кількість прикладних наукових 

досліджень та розробок 

 

од. Внутрішній 

облік 

3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

5. Розробка науково-методичних рекомендацій щодо механізмів реалізації основних положень Антимонопольного комітету України 

Кількість науково-методичних 

рекомендацій 

 

од. Внутрішній 

облік 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

6. Розробка методологій і методик здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 

Кількість методологій та 

методик 

 

од. Внутрішній 

облік 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

7. Розробка пропозицій щодо застосування та вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

Кількість пропозицій 

 

од. Внутрішній 

облік 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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4. Розподіл граничного обсягу видатків /надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних 

прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами                                                                                                (тис.грн.) 

КПКВК Найменування Відповідальний 

виконавець 

КФКВ 2015 рік 

(звіт) 

2016 рік 

(затвердж.) 

2017 рік 

(проект) 

2018рік 

(проект) 

2019 рік 

(проект) 

Номера 

стратегічних 

цілей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6011010 

 

Керівництво та 

управління  у 

сфері 

конкурентної 

політики, 

контроль за 

дотриманням 

законодавства 

про захист 

економічної 

конкуренції 

 

Апарат 

Антимонопольного 

комітету України 

0411 

 
59266,9 64968,1 111354,1 151435,8 200490,9 1,2,3 

6011020 
 

Прикладні 

розробки у 

сфері 

конкурентної 

політики та 

права 

 

Апарат 

Антимонопольного 

комітету України 

0481 762,3 842,6 1012,9 1123,4 1216,8 4,5,6,7 

Всього:    60029,2 65810,7 112367,0 152559,2 201707,7  

 

 

 


