
Додаток 1 до листа Антимонопольного комітету України  

від________________________№____________________  

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ  

Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік 

 

Розділ І. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.6. Сформована ринкова економіка забезпечує сталий розвиток держави 

Ціль 1.6.3. Антимонопольний комітет України забезпечує ефективний захист економічної конкуренції, підтримку сприятливого бізнес-клімату 

№ Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на 

досягнення пріоритетних 

завдань 

Відповідальні виконавці Строк 

виконан

ня 

Стан виконання 

107. Розроблення та 

впровадження системи 

показників стану конкуренції 

на ринку 

Розробити інструментарій оцінки 

стану конкуренції на ринках 

Антимонопольний комітет 

України, Мінекономіки 

 

Протягом 

року 

У ІІІ кварталі 2021 року тривало 

доопрацювання проекту методики 

розрахунку Індексу моніторингу 

конкурентного середовища. 

Очікується схвалення методики на 

засіданні Антимонопольного комітету 

України у IV кварталі 2021 року. 

108. Розроблення критеріїв 

оцінки допустимості 

державної допомоги 

суб’єктам господарювання 

на підтримку окремих 

галузей економіки 

Розробити критерії оцінки 

допустимості державної допомоги 

суб’єктам господарювання на 

підтримку окремих галузей 

економіки 

Антимонопольний комітет 

України, Мінекономіки 

 

Протягом 

року 

Антимонопольним комітетом України 

(далі – АМКУ) розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Критеріїв оцінки 

допустимості державної допомоги 

суб’єктам господарювання на охорону 

навколишнього природного 

середовища». Цей проект постанови 

пройшов процедуру узгодження із 

заінтересованими органами влади, 

професійними та громадськими 

організаціями тощо, а також за 

результатами правової експертизи 

отримано висновок Мін’юсту.  
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Листом АМКУ від 09.09.2021                           

№ 500-07/06-20-НПА доопрацьований 

проект постанови повторно подано до 

Кабінету Міністрів України. 

 

20.09.2021 проект постанови схвалено 

на засіданні Урядового комітету з 

питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, 

міжнародного співробітництва, 

культури, молоді, спорту та 

інформаційної політики за умови 

проведення узгоджувальної наради з 

Міндовкілля, Мін’юстом та 

Міненерго. 

 

21.09.2021 проведено узгоджувальну 

нараду із зазначеними міністерствами, 

за результатами якої проект 

постанови, пояснювальну записку до 

нього та протокол узгоджувальної 

наради листами від 21.09.2021                          

№ 500-29/09-13743 та                                              

№ 500-29/09-13751 направлено до 

Кабінету Міністрів України. 

 

Також АМКУ розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження критеріїв оцінки 

державної допомоги суб’єктам 

господарювання для підтримки 

культури та збереження культурної 

спадщини». Цей проект постанови 

пройшов процедуру узгодження із 
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заінтересованими органами влади, 

професійними та громадськими 

організаціями тощо, а також за 

результатами правової експертизи 

отримано висновок Міністерства 

юстиції України. Листом АМКУ від 

14.09.2021   №  500-07/01-27-НПА 

проект постанови подано до Кабінету 

Міністрів України. 

109. Адвокатування конкуренції Надати органам виконавчої влади, 

органам місцевого 

самоврядування, органам 

адміністративно-господарського 

управління та контролю, суб’єктам 

господарювання рекомендації 

щодо сприяння розвитку та захисту 

конкуренції 

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

У ІІІ кварталі 2021 року АМКУ 

надано 120 рекомендації, з яких 

було виконано 106. 

Удосконалити правила розгляду 

заяв і справ про порушення 

законодавства про захист 

економічної конкуренції 

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

13 липня 2021 року на засіданні 

Верховної Ради України проект 

Закону України (Далі – Проект) «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення 

діяльності Антимонопольного 

комітету України» № 5431 було 

прийнято за основу з дорученням 

головному комітету підготувати його 

до другого читання. 

 

АМКУ, листом від 26.07.2021                           

№ 300-29/01-11104 надавав пропозиції 

та поправки до другого читання 

законопроекту № 5431 суб’єкту права 

законодавчої ініціативи. Пропозиції та 

правки розміщені на офіційному веб-
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сайті АМКУ в розділі «НПА», та 

доступні за посиланням 

https://amcu.gov.ua/npas/pro-

vnesennya-zmin-do-deyakih-

zakonodavchih-aktiv-ukrayini-shchodo-

vdoskonalennya-diyalnosti-

antimonopolnogo-komitetu-ukrayini. 

Здійснювати адвокатування 

конкуренції з метою попередження 

вчинення порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції 

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

06 липня 2021 року на сайті АМКУ 

поінформовано громадськість 

стосовно пропозицій та зауважень 

АМКУ до проекту Закону про 

внесення змін до Закону України «Про 

ринок природного газу» щодо 

забезпечення фінансової стабільності 

на ринку природного газу. 

 

15 липня 2021 року на сайті АМКУ 

поінформовано громадськість про 

надані рекомендації щодо                                

АТ «Укрзалізниця». 

 

23 липня 2021 року на сайті АМКУ 

поінформовано громадськість про 

рекомендації, у яких АМКУ пропонує 

вжити заходи щодо вдосконалення 

порядку визначення в тендерній 

документації вимог до учасників 

процедур закупівель у сфері 

організації харчування в закладах 

освіти. 

 

19 серпня 2021 року на сайті АМКУ 

поінформовано громадськість щодо 

застосування положень частини 
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четвертої статті 20 Закону України 

«Про Антимонопольний комітет 

України» у частині погодження 

проєктів нормативно-правових актів 

та інших рішень органів влади та 

органів місцевого самоврядування про 

створення суб’єктів господарювання, 

встановлення і зміну правил їх 

поведінки на ринку. 

 

26 серпня 2021 року на сайті АМКУ 

поінформовано громадськість про 

надані АМКУ рекомендації ДП 

«Міжнародний аеропорт «Львів» імені 

Данила Галицького». АМКУ закликає 

розробити та затвердити прозорий 

порядок із об’єктивними критеріями 

доступу суб’єктів господарювання на 

ринок послуг із наземного 

обслуговування на території 

аеропорту Львів та оприлюднити 

такий порядок на офіційному веб-

сайті аеропорту. 

 

26 серпня 2021 року на сайті АМКУ 

поінформовано громадськість про 

надані рекомендації оператору 

«Київстар». А саме, спосіб 

інформування споживачів про власні 

послуги має не вводити в оману, а 

також пильнувати аби не вчинити такі 

дії у подальшому. 
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03 вересня 2021 року на сайті АМКУ 

поінформовано громадськість 

стосовно аналізу деяких чинників 

впливу державних та комунальних 

підприємств на конкуренцію на 

товарних ринках. 

 

 

       _________________________________________________________________________________________________________ 

 


