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Антимонопольний    комітет   України    знаходиться    за   адресою:  03680,  м. Київ,   вул. 

Митрополита Василя Липківського, 45.

     Антимонопольний  Комітет  України  є  державним    органом   із  спеціальним  статусом. Свою  

діяльність  Комітет  здійснює  відповідно  до  Конституції  України,   Закону   України  “ Про  

Антимонопольний   комітет   України”, інших  законів  та  нормативно  правових  актів.                      

     Метою діяльності Комітету є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій 

діяльності та  у сфері державних закупівель. 

    Основними завданнями Антимонопольного  Комітету  України є:

    - здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав 

споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції;

   - контроль за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та регулюванням цін 

(тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;  

  - сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 

  - методичне забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;

    - здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері 

державних закупівель;

   - проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання та здійснення контролю 

за допустимістю такої допомоги для конкуренції.

Антимонопольний  Комітет  України   

підконтрольний Президенту  України                       

та  підзвітний  Верховній  Раді  України.
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Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII (далі

– Закон) передбачено фінансування Антимонопольного комітету України (далі АМКУ) за двома бюджетними

програмами:
- за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції”, код програмної класифікації видатків та

кредитування ( надалі – КПКВК 6011010) у розмірі 210929,4 тис. грн по загальному фонду державного

бюджету  та 9588,0 тис. грн по спеціальному фонду державного бюджету;
- за бюджетною програмою “Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права”, код програмної

класифікації видатків та кредитування ( надалі – КПКВК 6011020) у розмірі 1441,2 тис. грн по загальному

фонду державного бюджету та 10,0  тис. грн по спеціальному фонду державного бюджету.
Дебіторська заборгованість за КВКВ 601 (КПКВК 6011010) станом на 01.01.2020 року склала 281777 грн (на

01.01.2019 була 289943 грн), у тому числі:
за коштами загального фонду - 52453 грн, виникла у апараті Комітету, як заборгованість орендарів за

комунальні послуги та енергоносії, у зв’язку з несплатою за виставленими Комітетом рахунків на

відшкодування витрат за березень-травень 2019 року;
за коштами спеціального фонду - 166 грн за КЕКВ 2240, виникла у апараті Комітету, як заборгованість

орендарів за експлуатаційні та комунальні послуги, яка виникла у зв’язку з несплатою за виставленими

Комітетом рахунків на відшкодування витрат за березень-квітень 2019 року.
за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

–229158 грн, у тому числі:
- 220778 грн по розрахунках за допомогою по тимчасовій непрацездатності;

-  8380 грн по розрахунках за операціями з внутрівідомчої передачі запасів.

Дебіторська заборгованість за балансом станом на 01.01.2020 в цілому зменшилась в порівнянні з початком

року на 8166 грн, у тому числі:
за коштами загального фонду виникла на суму 52453 грн у апараті Комітету, як заборгованість орендарів за

комунальні послуги та енергоносії, яка виникла у зв’язку з несплатою за виставленими Комітетом рахунків на

відшкодування витрат за березень-травень 2019 року за КЕКВ 2240 – 2606 грн., КЕКВ 2271 -4334 грн., КЕКВ
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2272- 1751 грн., КЕКВ 2273 – 43762 грн.

за коштами спеціального фонду - виникла на суму 166 грн. у апараті Комітету за КЕКВ 2240 як заборгованість

орендарів за експлуатаційні та комунальні послуги у зв’язку з несплатою за виставленими Комітетом рахунків

на відшкодування витрат за березень-квітень 2019 року.
за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" –

зменшилась на 60785 грн (у тому числі на суму 55319 грн по розрахунках за допомогою по тимчасовій

непрацездатності та      5466 грн по розрахунках за операціями з внутрівідомчої передачі запасів).
Прострочена дебіторська заборгованість за коштами загального фонду у сумі 52453 грн виникла в результаті

ліквідації Державного підприємства «Антком» з експлуатації адміністративного будинку (наказ АМКУ від

22.03.2019 № 25-ОД внесено до ЄДР відомостей про рішення щодо припинення діяльності ДП «Антком»).

Управлінням фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності були надані службові записки від

17.05.2019 року № 33-3003663 та від 22.05.2019 року № 33-300/3742 до Юридичного департаменту щодо

вжиття необхідних заходів про стягнення дебіторської заборгованості).
Кредиторська заборгованість за КВКВ 601 (КПКВК 6011010) станом на 01.01.2020 року склала 460454 грн (на

01.01.2019 була 384467 грн ):
за коштами загального фонду – 192974 грн, з них: заборгованість у сумі 40432 грн виникла по розрахунках,

що обліковуються по розпорядниках бюджетних коштів, які знаходяться на тимчасово окупованій території у

сумі 24945 грн (за 2013 рік станом на 01.01.2014 року у територіальному відділенні АР Крим – 14265 грн та у

Севастопольському МТВ – 10680 грн) та по розрахунках з організаціями, що залишились на тимчасово

непідконтрольній території обліковується у Луганському ОТВ – 15487 грн (виникла по розрахунках за 2014 рік

станом на 01.01.2015 року) та  у сумі 152542 грн виникла по розрахунках за звітний період;
за коштами спеціального фонду –1000 грн, заборгованість обліковується у Севастопольському міському ТВ,

яке знаходиться на тимчасово окупованій території (виникла по розрахунках за 2013 рік станом на 01.01.2014

року;
за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" –

266480 грн, у тому числі:
- 246313 грн  – за допомогою по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах;

- 11219 грн – по розрахунках з депонентами (компенсація працівникам від інших організацій за невикористану

відпустку);
- 8380 грн – за операціями з внутрівідомчої передачі запасів;

- 568 грн - за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органом казначейства у територіальному

відділенні АР Крим станом на 01.01.2014 року.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року у порівнянні з початком року збільшилась на 75987

грн, у тому числі:
за коштами загального фонду – утворилась на суму 152543 грн у грудні звітного року, у тому числі:

- на суму 150339 грн по розрахунках за надані послуги (КЕКВ 2240) у Закарпатському (87340 грн) та

Кіровоградському (62999 грн) територіальних відділеннях;
на суму 2204 грн  по розрахунках за відрядження у Закарпатському (1226 грн) та Хмельницькому (978 грн);

за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" –

зменшилась на 76556 грн, у тому числі:
- 60959 грн  по розрахунках за допомогою по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах;

- 10133 грн по розрахунках з депонентами;

- 5464 грн по розрахунках за операціями з внутрівідомчої передачі запасів.

Прострочена кредиторська заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2020 року склала 13692

грн за коштами загального фонду по розрахунках за 2014 рік станом на 01.01.2015 року у Луганському ОТВ у

зв’язку з неможливістю проведення розрахунків з організаціями, які залишились на тимчасово

непідконтрольній Україні території.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року (КПКВК 6011010) за коштами загального фонду у сумі 

40432 грн та спеціального фонду у сумі 1000,00 грн не зареєстрована в територіальних органах

казначейства, як бюджетні фінансові зобов’язання, обліковується у тервідділеннях в АР Крим та

Севастопольському міському ТВ, які знаходиться на тимчасово окупованій території (виникла по розрахунках

за 2013 рік станом на 01.01.2014 року).

У балансі станом на 01.01.2020 відображаються:

у рядку 1160 «Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті»  - 11841872 грн, у тому числі:

- у рядку 1161 «в касі» на суму 183813 грн - марки, вкладиші до трудових книжок, чекові книжки, бланки

довіреностей, проїздні квитки;
- у рядку 1162 «в казначействі» на суму 11658059 грн, у тому числі залишки коштів на рахунках в

казначействі: спеціального фонду – 11620778 грн, розрахунки з депонентами – 11219 грн, , кошти,

відшкодовані
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фондом соціального страхування на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по

вагітності і пологам - 25535 грн. Арифметично сума залишків коштів, відображених за джерелами

формування, не дорівнює загальній сумі грошових коштів у казначействі на 3 гривні у зв'язку з відображенням

їх у фінансовій звітності у гривнях, а у бюджетній – у гривнях з копійками, у тому числі. Це вплинуло також і

на формування показників у формі 3 дс «Звіт про рух грошових коштів» у рядку 3090 «Інші наджодження»

3065507 грн та рядку 3180 «Інші витрати» 3081279 грн, що призвело до відхилення у сумі 2 грн (1 грн. у звіті

Сумського ОТВ та 1грн. у звіті апарту АМКУ) при перевірці залишків коштів,відображених у рядку 673 VІІІ

розділу «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів» 

у рядку 1165 «в валюті» на суму 362546 грн - залишки коштів на валютному рахунку в ВАТ «Укрексімбанк»

від зарахування валютних коштів від нерезидентів за подання заяв про надання дозволу на концентрацію, за

узгоджені дії та надання попередніх висновків з цих питань ( стаття 34 Закону України «Про захист

економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III).
На 01.01.2020 року результат фінансової діяльності (рядок 1420 «Фінансовий результат» ) складає -5344991

грн, за звітний період збільшився на 741258 грн, у тому числі:
збільшився на суму 1051622 грн за рахунок фінансового результату за звітний період (форма 2 ДС);

зменшився на суму 5000 грн за рахунок повернення помилково зарахованих на рахунок Комітету коштів у

минулому році;
зменшився на суму 296747 грн (зміна суми зносу за рахунок його збільшення по безоплатно отриманих

основних засобах та списання основних засобів);
зменшився на 8617 грн. за рахунок виправлення суми зносу, нарахованого у 2018 році Херсонським

територіальним відділенням.
У формі 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» у рядку 3045 «інші надходження від необмінних операцій»

відображено суму 265994 грн. Це сума матеріальних цінностей, переданих з балансу Державного підприємства

“Антком” на баланс Антимонопольного комітету України у зв’язку з припиненням його діяльності шляхом

ліквідації відповідно до наказу Комітету від 22.03.2019 № 25-ОД “Про ліквідацію Державного підприємства

“Антком” з експлуатації адміністративного будинку” від 05.08.2019 № 69-ОД “Про передачу іншого окремого

індивідуально визначеного майна” та зарахувані відповідно на збільшення доходів за спеціальним фондом

згідно Довідки про зміни до кошторису на 2019 рік. Також зазначена сума відображена у формі 4-1 у рядку 050 У розділі Х «Нестачі і витрати грошових коштів і матеріальних цінностей» формі 5-дс «Примітки до річної

фінансової звітності» відображено суму 5324 грн, яка обліковується на позабалансовому 073 у рядку 1373

розділу ХІІІ «Розшифровка позабалансових рахунків» та не була відображена у попередньому звітному періоді.
Це заборгованість у зв’язку з крадіжкою, яка виникла Луганському ОТВ у 2000 році.

У складі зведеної фінансової та бюджетної звітності обліковуються показники звітності розпорядників, що

належать до сфери управління АМКУ та перебувають на тимчасово окупованій території, а саме,

територіальне відділення АР Крим та Севастопольське міське територіальне відділення.
За даними останньої звітності зазначених установ, поданої за станом на 01.10.2014 року, на тимчасово

окупованій території обліковуються:
- основні засоби за первісною вартістю – 362569 грн, за балансовою (залишковою) вартістю – 76208 грн;

- запаси на суму 9423 грн;

- грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті - 6493499 грн, у тому числі:

у рядку  1161 «в касі» 1902 грн (марки);

у рядку 1162 «в казначействі» на суму 59705 грн - залишки коштів на рахунках в казначействі спеціального

фонду – 41389 грн, 1971 грн - розрахунки з депонентами, 16345 грн. кошти, відшкодовані фондом соціального

страхування на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності і пологам (кошти

за березень 2014 року не виплачені у зв’язку з блокуванням рахунків);
- розрахунки з внутрівідомчої передачі запасів – 700 грн. (передані з балансу центрального апарату АМКУ на

баланс територіальних відділень Комітету бланки службових посвідчень).
Кредиторська заборгованість за зведеною звітністю цих установ станом на 01.01.2020 року склала 44829 грн, у

тому числі:
- за коштами загального фонду – 25513 грн, у тому числі 568 грн. за бюджетними зобов’язаннями, не взятими

на облік органом казначейства станом на 01.01.2013 року, які відображено у додатку  № 26 у рядку 050;
- за коштами спеціального фонду -1000 грн;

- по розрахунках за іншими операціями – 18316 грн, у тому числі за розрахунками по тимчасовій

непрацездатності, вагітності і пологах  - 16345 грн та по розрахунках з депонентами  – 1971 грн.
Результат виконання кошторису за балансом складає 25501 грн.
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Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими

законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відсутня.

Керівник Литвин ЮМ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Єфімова ТІ

" 12 " лютого 2020р.
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