
Д

Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Антимонопольного комітету 

України від 05.11.2020 № 1046-ВК  

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про добір на період дії карантину 

 

Назва та категорія посади, 

стосовно якої прийнято 

рішення про необхідність 

призначення 

Начальник Управління економічного аналізу, категорія «Б» 

Посадові обов’язки 

Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування 
державної конкурентної політики та визначення перспектив 
розвитку конкурентної політики з економічної точки зору, на 
основі аналізу справ та звітності. 

Бере участь у розробленні проектів актів та розгляді 
проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної 
політики, розвитку i захисту конкуренції, що подані на 
погодження до Комітету, у разі необхідності готує письмові 
висновки чи зауваження до них. 

Бере участь у розробленні (розробляє) проектів(и) актів з 
питань захисту економічної конкуренції, методичного 
забезпечення в частині участі у формуванні та реалізації 
конкурентної політики. 

Здійснює розроблення методичних та аналітичних актів з 
питань застосування та здійснення економічного аналізу для 
підсилення доказової бази при розгляді органами Комітетом 
справ щодо порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції. 

Бере участь у розробленні методичних та аналітичних актів 
з питань застосування та здійснення економічного аналізу при 
розгляді органами Комітету повідомлень про державну допомогу 
суб’єктам господарювання. 

Бере участь у розроблені методичних підходів з питань 
застосування економічного аналізу при розгляді справ про 
державну допомогу суб’єктам господарювання, з метою 
розвитку методології моніторингу та контролю державної 
допомоги. 

На постійній основі аналізує методологічні підходи та 
конкретні справи щодо оцінки порушень конкурентного 
законодавства та концентрацій провідних конкурентних 
відомств світу (зокрема, Європейської комісії, Федеральної 
Торгової Комісії та Департаменту Юстиції США, країн OECP 
тощо), методологію застосування кількісних інструментів 
економічного аналізу та впроваджує кращі практики при 
розгляді справ про порушення конкурентного законодавства 
Комітету, контролю за концентраціями. 

На постійній основі аналізує підходи та конкретні справи 
щодо оцінки державної допомоги провідними конкурентними 
відомствами світу (зокрема, Європейської комісії, країн OECP 
тощо), методологію застосування кількісних інструментів 
економічного аналізу та впроваджує кращі практики при 
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виконанні функцій моніторингу та контролю державної 
допомоги Комітетом. 

Забезпечує впровадження та використання інструментів 
економічного аналізу при розгляді справ про захист економічної 
конкуренції, концентрацію, надання державної допомоги. 

Забезпечує періодичний перегляд актів Комітету щодо 
аналітичних підходів та методів проведення економічного 
аналізу при розслідуваннях та дослідженнях, що проводяться 
органами Комітету. 

Щодо конкретних суб’єктів господарської діяльності та 
органів влади, визначених дорученням Голови Комітету: 
приймає участь в оцінці та підготовці подань i розпоряджень про 
початок розгляду справ, підготовці інформаційних запитів, 
подань про попередні висновки та проектів рішень органів 
Комітету, представленні економічних доказів в судах. 

Готує довідкові, інформаційні та аналітичні матеріали, в 
тому числі довідки для Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Голови Комітету, па 
основі узагальнення інформації з питань забезпечення розвитку 
та державного захисту конкуренції у підприємницькій 
діяльності, наданої структурними підрозділами i 
територіальними відділеннями Комітету відповідно до їх 
компетенції. 

Готує пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності 
Комітету на перспективу на основі матеріалів, наданих 
посадовими особами, структурними підрозділами i 
територіальними відділеннями Комітету та в результаті аналізу 
показників ефективності. 

Готує проекти планів роботи Комітету та звітів про їх 
виконання на основі матеріалів, наданих структурними 
підрозділами i територіальними відділеннями Комітету 
відповідно до їх компетенції та за результатами аналізу 
показників роботи. 

Узагальнює та аналізує результати діяльності органів 
Комітету щодо забезпечення державного захисту конкуренції у 
підприємницькій діяльності та подає відповідну інформацію на 
розгляд керівництва Комітету. 

На постійній основі аналізує звітність провідних 
конкурентних відомств світу (зокрема, Європейської комісії, 
Федеральної Торгової Комісії та Департаменту Юстиції CШA, 
країн OECP тощо), методологію оцінки діяльності конкурентних 
відомств (зокрема, методологію OECP) та впроваджує кращі 
практики в підготовці звітності Комітету. 

Готує проекти річних звітів про діяльність 
Антимонопольного комітету України на основі матеріалів, 
наданих посадовими особами, структурними підрозділами i 
територіальними відділеннями Комітету, та вносить їх на 
розгляд Комітету. 

Здійснює розробку методичних підходів з питань 
підготовки звітності та оцінки економічного ефекту діяльності 
структурних підрозділів Комітету i територіальних відділень 
Комітету, аналіз та обробку такої звітності при підготовці 
інформаційних, аналітичних матеріалів та проектів річних звітів 
Комітету. 

Аналізує та узагальнює інформацію про результати роботи 
структурних підрозділів Комітету i територіальних відділень 
Комітету, в тому числі, даних щодо виявлених i припинених 
порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 
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Забезпечує своєчасне ведення звітності структурних 
підрозділів i територіальних відділень Комітету. 

Готує відповіді на запити щодо надання інформації, що 
містяться в звітності та планах роботи органів Комітету. 

Бере участь у обміні інформацією з міжнародними 
організаціями, державними органами, неурядовими 
організаціями з питань економічного аналізу в конкурентному 
праві в інших державах. 

Бере участь у розробленні та реалізації міжнародних 
проектів i програм, а також у співробітництві з міжнародними 
організаціями, державними органами й неурядовими 
організаціями інших держав з питань, що належать до 
компетенції Комітету. 

Виконує інші доручення керівництва Комітету, з питань, 
що відносяться до компетенції та галузевої спеціалізації 
Управління. 

Управління має інші повноваження, надані йому 
керівництвом Комітету 

Умови оплати праці 

 - посадовий оклад – 16 600 грн. 

 - надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 

«Питання оплати праці працівників державних органів»; 

 - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України 

«Про державну службу»)  

Інформація про строковість 

призначення на посаду 

строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, 

установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня 

визначення керівником державної служби переможця за 

результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства; 

 

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді 

державної служби становить не більше двох місяців після 

відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України 

Перелік інформації, 

необхідної для призначення на 

вакантну посаду, в тому числі 

форма, адресат та строк її 

подання 

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на  

вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал 

вакансій державної служби: 

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади 

за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на 

посади державної служби на період дії карантину, установленого 

з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок); 

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку; 

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються 

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 

Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на 

проходження перевірки та на оприлюднення відомостей 

стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. 

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання. 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення 

на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка 

підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, 

зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, 

репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації 
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тощо). 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 9 листопада 2020 року 

включно.  

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення добору на 

вакантну посаду 

Якусевич Наталія Володимирівна, 520-06-39, 

yakusevich@amcu.gov.ua  

Вимоги 

1. Освіта вища економічна освіта не нижче магістра 

2. Досвід роботи 

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи 

«В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або 

досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності не менше двох років 

3. 
Володіння державною 

мовою 
вільне володіння державною мовою 

4. 
Володіння іноземною 

мовою 
- 

 


