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Керівник апарату 
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__________________Микола НЕЧАЙ 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

проведення консультацій із громадськістю  

на 2021 рік 

 

 

 

№ 

 

Питання або 

проєкт 

нормативно-правового 

акта 

 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

 

Строк 

проведення 

консультацій 

 

Заінтересовані 

сторони, 

яких планується 

залучити до 

консультацій 

 

Контактні дані 

особи / структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(e-mail, телефон) 

 

1. 

Результати діяльності 

органів АМКУ за 2020 рік 

Засідання 

Антимонопольного 

комітету України: 

заслуховування та 

затвердження Звіту 

АМКУ за 2020 рік. 

Березень 

2021 року 

Органи влади, органи 

місцевого 

самоврядування, 

громадські організації, 

представники бізнесу, 

представники ЗМІ. 

Крижній Владислав 

Борисович – 

начальник Управління 

економічного аналізу 

тел.: (044) 251-60-16, 

e-mail: kryzhniy@amcu.gov.ua 

 

Малик Роман Павлович – 

начальник відділу 

комунікацій Управління 

європейської інтеграції, 

міжнародного 

співробітництва та 

комунікацій 

тел.: 594-68-11, 

e-mail: pr@amcu.gov.ua 

mailto:kryzhniy@amcu.gov.ua
mailto:pr@amcu.gov.ua


 

2. 

Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про здійснення 

оцінки впливу на 

конкуренцію проєктів 

нормативно-правових 

актів та інших рішень 

щодо створення 

державних і комунальних 

підприємств, встановлення 

і зміни правил їх 

поведінки на ринку» 

Інтернет-конференція, 

відео конференція. 

Січень – березень 

2021 року 

Асоціація міст України Білянський Олександр 

Іванович – начальник 

Управління конкурентної та 

регіональної політики  

(тел. 251-62-34, e-mail 

tv.bilian@amcu.gov.ua); 

 

Талах Віктор Миколайович – 

заступник начальника 

Управління конкурентної та 

регіональної політики – 

начальник відділу  

(тел. 251-62-55, e-mail 

talakh@amcu.gov.ua); 

 

Демченко Юлія Григорівна – 

головний спеціаліст відділу 

сприяння розвитку 

конкуренції та методології 

Управління конкурентної та 

регіональної політики  

(тел. 251-62-94, e-mail 

demchenko@amcu.gov.ua ). 

 

 

3. 

Проєкт Закону України 

«Про державну допомогу 

суб’єктам 

господарювання» (у новій 

редакції) 

Електронні консультації 

з громадськістю 

(зокрема, інтернет-

наради, 

відеоконференції),   

вивчення громадської 

думки. 

Січень – червень 

2021 року 

Суб’єкти 

господарювання та інші 

заінтересовані сторони 

відповідної сфери 

Ліллемяе Олена Едуардівна – 

головний спеціаліст другого 

відділу Департаменту 

моніторингу і контролю 

державної допомоги 

(тел. 251-62-25*61-13; e-mail: 

lillemiae@amcu.gov.ua ); 

довідковий тел. 594-68-07 

 

 

4. 

Проєкт Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів» (щодо встановлення 

Електронні консультації 

з громадськістю 

(зокрема, інтернет-

наради, 

Червень – грудень 

2021 року 

Суб’єкти 

господарювання та інші 

заінтересовані сторони 

відповідної сфери 

Ліллемяе Олена Едуардівна – 

головний спеціаліст другого 

відділу Департаменту 

моніторингу і контролю 

mailto:tv.bilian@amcu.gov.ua
mailto:talakh@amcu.gov.ua
mailto:demchenko@amcu.gov.ua
mailto:lillemiae@amcu.gov.ua


відповідальності 

керівників надавачів 

державної допомоги за 

надання незаконної та 

недопустимої державної 

допомоги) 

 

відеоконференції),   

вивчення громадської 

думки. 

державної допомоги  

(тел. 251-62-25*61-13; e-mail: 

lillemiae@amcu.gov.ua ); 

довідковий тел. 594-68-07 

 

5. 

Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження критеріїв 

оцінки допустимості 

державної допомоги 

суб’єктам господарювання 

на підтримку культури, 

збереження культурної 

спадщини та виробництво 

і розповсюдження 

аудіовізуальних творів» 

 

Електронні консультації 

з громадськістю 

(зокрема, інтернет-

наради, 

відеоконференції),   

вивчення громадської 

думки. 

Листопад – грудень  

2021 року 
Суб’єкти 

господарювання та інші 

заінтересовані сторони 

відповідної сфери 

Коваль Інна Вікторівна – 

головний спеціаліст 

четвертого відділу 

Департаменту моніторингу і 

контролю державної 

допомоги 

(тел. 251-62-25*62-57); e-mail: 

Demchenko_Inna@amcu.gov.ua  

довідковий тел. 594-68-07 

 

6. 

Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про внесення 

змін до затвердження 

Критеріїв оцінки 

допустимості державної 

допомоги суб’єктам 

господарювання для 

забезпечення розвитку 

регіонів та Критеріїв 

оцінки допустимості 

державної допомоги 

суб’єктам господарювання 

для підтримки малого та 

середнього 

підприємництва» 

 

Електронні консультації 

з громадськістю 

(зокрема, інтернет-

наради, 

відеоконференції),   

вивчення громадської 

думки. 

Листопад – грудень  

2021 року 
Суб’єкти 

господарювання та інші 

заінтересовані сторони 

відповідної сфери 

Антоненко Марина 

Миколаївна – головний 

спеціаліст третього відділу 

Департаменту моніторингу і 

контролю державної 

допомоги 

(тел. 251-62-25*64-30; e-mail: 

antonenko@amcu.gov.ua ); 

довідковий тел. 

 594-68-07 

mailto:lillemiae@amcu.gov.ua
mailto:Demchenko_Inna@amcu.gov.ua
mailto:antonenko@amcu.gov.ua


 

7. 

Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про внесення 

змін до Порядку 

повернення незаконної 

державної допомоги, 

недопустимої для 

конкуренції» 

Електронні консультації 

з громадськістю 

(зокрема, інтернет-

наради, 

відеоконференції),   

вивчення громадської 

думки. 

Листопад – грудень  

2021 року 
Суб’єкти 

господарювання та інші 

заінтересовані сторони 

відповідної сфери 

Будькова Ольга Василівна – 

головний спеціаліст другого 

відділу Департаменту 

моніторингу і контролю 

державної допомоги (тел. 251-

62-25*61-13; e-mail: 

budkova@amcu.gov.ua ); 

 

Тарасенко Євгенія 

Олександрівна – головний 

спеціаліст другого відділу 

Департаменту моніторингу і 

контролю державної 

допомоги 

(тел. 251-62-25*61-13; e-mail: 

horshenina@amcu.gov.ua ); 

довідковий тел. 

594-68-07 

 

 

8. 

Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження Критеріїв 

оцінки допустимості 

державної допомоги 

аеропортам України» 

Електронні консультації 

з громадськістю 

(зокрема, інтернет-

наради, 

відеоконференції),   

вивчення громадської 

думки. 

Листопад – грудень  

2021 року 
Суб’єкти 

господарювання та інші 

заінтересовані сторони 

відповідної сфери 

Товкач Людмила Сергіївна – 

головний спеціаліст другого 

відділу Департаменту 

моніторингу і контролю 

державної допомоги 

(тел. 251-62-25*61-13; e-mail: 

tovkach@amcu.gov.ua ); 

довідковий тел.  

594-68-07 

 

 

9. 

Надання можливості 

громадянам України 

звертатись до АМКУ за 

допомогою електронних 

засобів зв’язку, а саме, 

через веб-сайт Комітету та 

за допомогою електронної 

пошти 

Приймання електронних 

звернень громадян 

відповідно до ст. 5 

Закону 

України «Про звернення 

громадян». 

Протягом 

2021 року 

(постійно) 

Громадяни України, 

особи без 

громадянства, які на 

законних підставах 

тимчасово перебувають 

на території України. 

Підрозділ АМКУ, 

відповідальний за звернення 

громадян 

mailto:budkova@amcu.gov.ua
mailto:horshenina@amcu.gov.ua
mailto:tovkach@amcu.gov.ua


 

10. 

Проведення опитувань з 

питань, пов’язаних із 

діяльністю Комітету 

(розслідування на ринках, 

отримання дозволу на 

концентрацію, 

вдосконалення правової 

бази тощо) в рамках 

електронних консультації 

з громадськістю 

 

Інформація про 

проведення опитувань 

буде розміщуватися на 

офіційному вебсайті 

АМКУ, офіційній 

сторінці у соціальній 

мережі Фейсбук. 

Протягом 

2021 року 

(за потреби) 

Громадські організації, 

бізнес-об’єднання та 

основні учасники 

ринку. 

Керівники структурних 

підрозділів АМКУ 

 

11. 

Проведення моніторингу 

коментарів, відгуків, 

інтерв’ю, інших матеріалів 

у друкованих 

та електронних засобах 

масової інформації для 

визначення позиції різних 

соціальних груп населення 

та заінтересованих сторін 

 

Моніторинг громадської 

думки. 

Щоденно 

протягом 

2021 року 

Представники ЗМІ та 

громадськості. 

Малик Роман Павлович –  

начальник відділу 

комунікацій Управління 

європейської інтеграції, 

міжнародного 

співробітництва та 

комунікацій 

тел.: (044) 594-68-11, 

e-mail: pr@amcu.gov.ua 

 

12. 

Обговорення проєктів 

нормативно-правових 

актів, розроблених АМКУ 

Оприлюднення проєктів 

нормативно-правових 

актів на офіційному веб-

сайті АМКУ (рубрики 

«Регуляторна 

діяльність», «Рішення і 

Розпорядження») з 

метою надання 

можливості висловлення 

вмотивованих 

заперечень чи зауважень. 

 

Протягом 

2021 року 

(за потреби) 

Заінтересовані особи, 

експерти відповідної 

сфери, громадські 

організації, бізнес-

об’єднання, основні 

учасники ринку, 

суб’єкти 

господарювання, 

представники ЗМІ 

Керівники структурних 

підрозділів АМКУ 

 

 

Наталія Мамчур 594-68-11 

mailto:pr@amcu.gov.ua

