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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Антимонопольного комітету  

України від 23.11.2020 № 1096-ВК 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про добір на період дії карантину 

 

Назва та категорія посади, 

стосовно якої прийнято 

рішення про необхідність 

призначення 

Головний спеціаліст шостого відділу розслідувань Департаменту 

розслідувань порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції, категорія «В» 

Посадові обов’язки 

Здійснення державного контролю за дотриманням 

законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження 

ринків, меж товарних ринків, а також становища, в тому числі 

монопольного (домінуючого), суб’єктів господарювання на цих 

ринках. 

Проведення розслідування за заявами і справами та в інших 

випадках, передбачених законодавством про захист економічної 

конкуренції. 

Участь у проведенні перевірок суб’єктів господарювання їх 

об’єднань щодо дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

Підготовка пропозицій щодо методичного забезпечення 

перевірок та інших заходів при розгляді справ про захист 

економічної конкуренції. 

Підготовка проектів обов’язкових для розгляду 

рекомендацій органам влади, органам місцевого 

самоврядування, органам адміністративно-господарського 

управління і контролю суб’єктам господарювання, об’єднанням  

стосовно припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції та 

усунення причин виникнення цих порушень і умов. 

Підготовка обов’язкових для розгляду рекомендацій та 

пропозицій до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, установ, організацій, суб’єктів господарювання, 

об’єднань щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження 

монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, 

запобігання порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції,  а також щодо припинення дій або бездіяльності, які 

можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

Здійснення контролю за своєчасним розглядом та 

виконанням наданих суб’єктам господарювання, об’єднанням, 

органам влади, органам місцевого самоврядування, органам 

адміністративно-господарського управління і контролю 

обов’язкових для розгляду рекомендацій. 

Участь у підготовці проектів рекомендаційних роз’яснень з 

питань застосування законодавства про захист економічної 
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конкуренції, висновки у формі рекомендаційних роз’яснень 

щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням 

статей 6 та 10 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

Участь у підготовці позовів (заяв) Комітету до судів, у 

розгляді судами позовів (заяв) у справах про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

Підготовка проектів відповідей і роз’яснень на депутатські 

запити та звернення, звернення громадян, державних установ, 

підприємств та організацій з питань, що входять до компетенції 

Відділу. 

Участь у розробленні пропозицій Президенту України, 

Кабінету Міністрів України, Національному банку України, 

органам влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни 

прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають 

законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок 

неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для 

розвитку конкуренції на товарних ринках, які відносяться до 

компетенції Відділу. 

Підготовка правоохоронним органам матеріалів про 

порушення законодавства, що містять ознаки злочину. 

Внесення пропозицій щодо призначення експертиз та 

експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для 

надання експертного висновку. 

Участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і 

програм, а також у співробітництві з міжнародними 

організаціями, державними органами й неурядовими 

організаціями інших держав з питань, що належать до 

компетенції Комітету. 

Підготовка відповідної аналітичної та звітної інформації. 

Надання методичної допомоги територіальним відділенням 

Комітету з питань, що відносяться до компетенції Відділу 

Умови оплати праці 

- посадовий оклад – 10 600 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 

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 
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подання 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 

тощо). 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 26 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 освіта не нижче молодшого бакалавра, бакалавра 

2. Досвід роботи не потребує 

3. 
Володіння державною 

мовою 
вільне володіння державною мовою 

4. 
Володіння іноземною 

мовою 
- 

 


