
Додаток

Звіт
про стан реалізації заходів, визначених

Антикорупційною програмою Антимонопольного комітету України за 9 місяців 2020 року

№
з/
п

Найменування заходу, зазначеного у
антикорупційній програмі

Строк
виконання
заходіу

Відповідальні за
виконання

Стан виконання

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Комітету, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні
за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Комітету)

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Ймовірність використання своїх службових
повноважень при виконанні функцій, визначених
Законом України "Про Антимонопольний комітет
України", або свого становища та пов’язаних з цим
можливостей у зв’язку із приватним інтересом, під
час застосування дискреційних повноважень щодо:
розгляду заяв та справ про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції, контролю за
узгодженими діями та концентрацією суб’єктів
господарювання;
здійснення контролю за державною допомогою
суб’єктам господарювання;
розроблення проектів та прийняття нормативно-
правових актів Комітету з питань контролю за
державною допомогою суб’єктам господарювання;
розроблення проектів та прийняття нормативно-правових
актів Комітету, що належать до його компетенції;
прийняття рішень Постійно діючою адміністративною
колегією з розгляду скарг про порушення законодавства в
сфері публічних закупівель про наявність або відсутність
порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

Постійно
протягом року.
Відповідно до
графіку
проведення
колегій.

Державні уповноважені;
керівник апарату;
керівники структурних
підрозділів;
головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення
корупції Майборода І.Г.

Голова Колегії з розгляду
скарг про порушення
законодавства у сфері
публічних закупівель;
директор Департаменту з
питань оскарження рішень у
сфері публічних закупівель
Коваль Р.С.

ВИКОНУЄТЬСЯ
Здійснюється постійний моніторинг норм та практики

застосування законодавчих та інших нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність органу, для виявлення
можливих недоліків, що можуть сприяти втягненню
працівників Комітету в корупційну чи злочинну діяльність.
Фактів одержання неправомірної вигоди, для себе чи
інших осіб не виявлено, повідомлень від спеціально
уповноважених суб'єктів не надходило.

2 Недоброчесність посадових при наданні консультацій
щодо оформлення та подання до Комітету відповідних
документів у сфері захисту економічної конкуренції.

Протягом 2020
року. Аналіз та
поточна доповідь
результатів у разі

Керівник апарату;
Керівники структурних
підрозділів; голови

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.

Впроваджена система цілодобової

відеофіксації.
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виявлення
порушень

територіальних відділень;
головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення
корупції Майборода І.Г.

Обмежено доступ відвідувачів у приміщення Комітету
(встановлено додатковий турнікет та вхід у приміщення
Комітету здійснюється виключно за магнітними картками).
Прийом громадян здійснюється виключно у кімнаті
для відвідувачів.
Фактів одержання неправомірної вигоди, для себе чи
інших осіб не виявлено, повідомлень від спеціально
уповноважених суб'єктів не надходило.

3 Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду заяви
про концентрацію/узгоджені дії, що призвело до
отримання суб’єктом господарювання дозволу АМКУ
відповідно до абзацу другого частини першої статті 28
ЗУ "Про захист економічної конкуренції".

Протягом 2020
року. У випадку
виявлення
порушення
доповідь Голові
Комітету

Державні уповноважені;
керівник апарату;
керівник галузевого
структурного
підрозділу

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
Фактів навмисного пропуску строків розгляду заяви про

концентрацію/узгоджені дії, що призвело до отримання
суб’єктом господарювання дозволу Антимонопольного
комітету України не виявлено.

4 Наявність дискреційних повноважень у державних
уповноважених, які при розгляді заяв про отримання
дозволу на концентрацію/узгоджені дії приймають
рішення щодо визначення достатнього обсягу інформації
по заяві, терміну та процедури її розгляду.

Протягом 2020
року. У випадку
виявлення
порушення
доповідь Голові
Комітету

керівник галузевого
структурного
підрозділу;
головний спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення корупції
Майборода І.Г.

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
Опрацювання заяв про отримання дозволу на
концентрацію здійснювалося відповідно до доручення
Голови Комітету від 15.06.2017 № 13-01/185.
Порушень не виявлено.

5 Ймовірність навмисного пропуску строків
розгляду скарг суб’єктів господарювання на
дії або бездіяльність замовників під час
проведення процедур публічних закупівель
у зв’язку із приватним інтересом посадових
осіб.

Протягом 2020
року. У випадку
виявлення
порушення
доповідь Голові
Комітету

директор Департаменту з
питань оскарження рішень у
сфері публічних закупівель
Коваль Р.С.
головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення
корупції Майборода І.Г.

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
Фактів навмисного пропуску строків розгляду скарг
суб’єктів господарювання на дії або бездіяльність
замовників під час проведення процедур публічних
закупівель не виявлено.
Фактів одержання неправомірної вигоди, для себе чи
інших осіб не виявлено, повідомлень від спеціально
уповноважених суб'єктів не надходило.

6 Ймовірність навмисного неврахування
плати за подання скарги або врахування
повторно платіжного доручення у зв’язку із
приватним інтересом.

Протягом 2020
року. У випадку
виявлення
порушення
доповідь Голові
Комітету

Голова Колегії з
розгляду скарг про
порушення
законодавства у сфері
публічних закупівель
директор Департаменту з
питань оскарження рішень у
сфері публічних закупівель

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
Фактів навмисного не врахування плати за подання
скарги або врахування повторно платіжного
доручення не виявлено.
Фактів одержання неправомірної вигоди, для себе чи
інших осіб не виявлено, повідомлень від спеціально
уповноважених суб'єктів не надходило.
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Коваль Р.С.
7 Недоброчесність посадових осіб при підготовці та

впорядкуванні організаційної структури Комітету
можливе лобіювання інтересів певних категорій
працівників.

При підготовці
пропозицій щодо
змін
організаційної
структури
Комітету. Аналіз
доповідь
керівнику апарату
Комітету

Керівник апарату;
начальник Управління
персоналу
Гладський О.В.

ВИКОНУЄТЬСЯ
Постановою КМУ від 24.12.2019 № 1148 внесено зміни в

додаток 1 до постанови КМУ від 05.04.2014 № 85
«Деякі питання затвердження граничної чисельності
працівників апарату та територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, інших державних органів» та
збільшено граничну чисельність працівників апарату
Комітету на 30 осіб за рахунок зменшення граничної
чисельності працівників територіальних відділень Комітету
(чисельність працівників центрального апарату АМКУ
становить 363 штатні одиниці та територіальних відділень
Комітету – 398 штатних одиниць). На виконання зазначеної
постанови внесені зміни до організаційної структури
Комітету та введено в дію штатний розпис.
При підготовці проєкту постанови та організаційної

структури, відсутні правила та процедури, які можуть
містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8 Вимагання довідок, посвідчень, інших документів,
не передбачених законодавством, при прийнятті на
роботу до Комітету, навмисне затягування
процедури прийому документів на конкурс, у
зв’язку із не доброчесністю посадових осіб.

Протягом 2020
року. Аналіз та
поточна доповідь
результатів у разі
виявлення
порушень

Керівник апарату;
начальник Управління
персоналу
Гладський О.В.;
головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення
корупції Майборода І.Г.

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає

конкурсній комісії Антимонопольного комітету України
через Єдиний портал вакансій державної служби
інформацію, визначену Порядком проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016
р. № 246.

18 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік», яким тимчасово призупинені норми
Закону України «Про державну службу» в частині
конкурсного добору на посади державної служби. Натомість
введена процедура тимчасового добору на посади
державної служби шляхом укладення контракту на період
дії карантину. Особа, яка бажає взяти участь у доборі з
призначення на вакантну посаду, подає через Єдиний
портал вакансій державної служби інформацію, визначену
Порядком 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-
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2, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 р. № 290 (зі змінами).

На електронні документи, що подаються для участі у
конкурсі/доборі, накладається кваліфікований електронний
підпис кандидата.

9 Сприяння зарахуванню на посади до Комітету
кандидатів, які відповідають визначеним вимогам не
повною мірою.

При проведенні
конкурсу на
заміщення
вакантних посад
в Комітеті.

Керівник апарату;
начальник Управління
персоналу
Гладський О.В.;
головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення
корупції Майборода І.Г.

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
Проведення конкурсу здійснюється відповідно до

визначених в установленому законом порядку вимог до
професійної компетентності кандидата на зайняття
вакантної посади державної служби за результатами
оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і
навичок, моральних і ділових якостей для належного
виконання посадових обов’язків.
Під час проведення добору на вакантні посади державної

служби шляхом укладення контракту 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, уповноважена особа під час
опрацювання інформації, отриманої від осіб, які виявили
бажання взяти участь у доборі, розглядає її з урахуванням
професійних якостей та досягнень кандидатів.
У звітному періоді скарг щодо порушень при проведені

конкурсу та добору на вакантні посади державної служби
шляхом укладення контракту на період дії карантину, не
надходило.

10 Недоброчесність посадових осіб при проведенні
спеціальної перевірки.

Протягом 2020
року. У випадку
виявлення
порушення
доповідь Голові
Комітету

начальник Управління
персоналу
Гладський О.В.;
головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення
корупції Майборода І.Г.

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО
Забезпечується постійний моніторинг додержання

посадовими особами Комітету антикорупційного
законодавства. Контроль з боку конкурсної комісії за
порядком та результатами проведення спеціальної
перевірки. Фактів порушень Порядку проведення
спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального
або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком не встановлено.
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11 Лобіювання змін до нормативно-правових актів у сфері
захисту економічної конкуренції, запропонованих
суб’єктами господарювання, зацікавленими у можливості
уникнути державного контролю за напрямками
діяльності Комітету, у зв’язку із приватним інтересом.

Контроль
необхідності
проведення
експертизи
проектів
нормативно-
правових актів
здійснює
щомісячно
Міністерством
юстиції України

директор Юридичного
департаменту
Яворовський Г.Л.
Керівники структурних
підрозділів
СТАДНЮК Т.В.

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
У звітному періоді Комітетом опрацьовано 292
проекти нормативно-правових актів та
організаційно-розпорядчих документів щодо
дотримання вимог законодавства у сфері захисту
економічної конкуренції. Здійснюється постійний
контроль додержання порядку узгодження та
схвалення відповідних проектів.
На виконання статті 20¹ Закону України «Про

Антимонопольний комітет України», Юридичний
департамент постійно опрацьовує проекти законів,
внесених народними депутатами України, та вносить
пропозиції до профільних Комітетів Верховної Ради
України.
За результатами проведеного аналізу до Комітетів

Верховної Ради України подано зауваження та пропозиції,
спрямовані на удосконалення положень
18 законопроектів.

Всі передбачені законодавством про захист
економічної конкуренції проекти розпоряджень та
рішень за заявами та справами про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції,
проекти висновків щодо кваліфікації дій, проекти
рішень та розпоряджень за заявами і справами про
надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, та
інших актів Комітету проходять обов’язкову
правову експертизу Юридичним департаментом.

12 Ймовірність звільнених посадових осіб
органу влади здійснювати представництво
органу влади в судах у своїх інтересах.

Протягом 2020
року. У випадку
виявлення
порушення
доповідь Голові
Комітету

директор Юридичного
департаменту
Яворовський Г.Л.

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
Здійснюється постійний моніторинг норм та практики

застосування законодавчих та інших нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність органу, для виявлення
можливих недоліків, що можуть сприяти втягненню
працівників Комітету в корупційну чи злочинну діяльність.
Фактів здійснення представництва органу влади в судах у

своїх інтересах звільнених посадових осіб не виявлено.
13 Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників

юридичної служби органу влади в суді під час підготовки
документів або безпосередньо представництва інтересів

Протягом 2020
року. У випадку
виявлення

директор Юридичного
департаменту
Яворовський Г.Л.

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
Здійснюється постійний моніторинг норм та практики

застосування законодавчих та інших нормативно-правових
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органу влади. порушення
доповідь Голові
Комітету

актів, що регулюють діяльність органу, для виявлення
можливих недоліків, що можуть сприяти втягненню
працівників Комітету в корупційну чи злочинну діяльність.
Фактів впливу зацікавлених осіб на представників

юридичної служби органу влади в суді під час підготовки
документів або безпосередньо представництва інтересів
органу влади не виявлено.

14 Дискреційні повноваження щодо визначення
постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні
допорогових закупівель. Можливість поділу товару з
метою здійснення закупівлі без застосування системи
"ProZorro".

Протягом 2020
року. Аналіз та
поточна доповідь
результатів у разі
виявлення
порушень

Протягом року

головний спеціаліст з
питань внутрішнього
аудиту

Голова тендерного комітету

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО
Відповідно до річного плану закупівель станом на

19.11.2020 Комітетом проведено (проводиться) та
завершено 55 процедур закупівель очікуваною вартістю - 20
740 527,29 грн.

Укладено Договорів на загальну суму -
17 966 358,98 грн., з них:

- відкриті торги – 9 процедур (1 на стадії Аукціон
сума - 184708,00 грн.) (сума договорів  - 8 134 396,12
грн.);

- відкриті торги з публікацією англійською мовою

(так звані Європейські торги) – 1 процедура (сума -  4 437
025,19 грн.);

- переговорна процедура - 1 процедура (сума
договорів – 240 000,00 грн.).

- переговорна процедура скорочена - 3 процедури
(сума договорів – 2 917 760,31 грн.).

- Спрощена/Допорогова закупівля - 1 процедура
(сума договорів 71 990,00 грн.)

- закупівля без використання електронної системи –
40 (сума договорів - 1 980 479,36 грн.)

Економія бюджетних коштів склала 2
769 747,19 грн.

Зазначені заходи в Комітеті проходили у відповідності до
вимог Закону України "Про публічні закупівлі" через
систему "Prozzoro".

15 Підготовка технічних параметрів та вимог до предмета
закупівель виключно під товар конкретного виробника

Протягом 2020
року.

Голова тендерного комітету

16 Недоброчесність посадових осіб при роботі в Системі
електронного документообігу АМКУ.

Протягом 2020
року. Аналіз та
поточна доповідь
результатів у разі
виявлення
порушень

Керівник апарату
В.о. директора Департаменту
організаційної роботи
ВОСТРІКОВА І.В.
головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
Здійснюється постійний моніторинг стану виконання

наказу Комітету від 14.02.2018 № 14 "Про рівні доступу до
системи електронного документообігу "Аскод" стосовно
допуску до інформаційних матеріалів у відповідності з
отриманим рівнем доступу та фіксації користувача.
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корупції Майборода І.Г. Порушень не виявлено.

17 3 причини багатовекторної діяльності
функціональних підрозділів Комітету, при підготовці
карти ризиків замовчуються потенційні прогалини в
контролі за їх діяльністю.

Протягом 2020
року.
У разі
виявлення
нових
корупційних
ризиків - аналіз
та пропозиції
впровадження
заходів щодо їх
усунення

Постійно діюча комісія з
оцінки корупційних ризиків,

головний спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення корупції
Майборода І.Г.

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.

Створено Комісію з оцінки корупційних
ризиків у Комітеті, до складу якої залучені
керівники структурних підрозділів Комітету
та затверджено наказом Голови Комітету від
22.01.2020 № 5-ОД.
Пропозицій від представників громадськості, а також

експертів, які володіють знаннями про внутрішнє та
зовнішнє середовище органу влади та мають досвід роботи
у сфері державного захисту конкуренції у підприємницької
діяльності та у сфері державних закупівель для включення
до складу Комісії не надходило.
Разом з цим, виявлених додаткових корупційних ризиків,

на офіційному веб-сайті Комітету оприлюднена
Антикорупційна програма Антимонопольного комітету
України на 2020 рік.
З метою мінімізації можливих корупційних ризиків

членами Комітету та головами територіальних відділень
запроваджено прийом громадян з особистих питань.
Одночасно, для зворотного зв'язку із громадськістю у
Комітеті створена «гаряча» телефонна лінія з питань
запобігання та протидії корупції в органах Комітету.

18 Ймовірність несвоєчасного подання повідомлень про
суттєві зміни у майновому стані співробітниками
Комітету стосовно виплат заробітної плати.

до 31.12.2020 головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення
корупції Майборода І.Г.

ВИКОНУЄТЬСЯ ПОСТІЙНО.
Здійснення контролю за виконанням доручення
Голови Комітету від 28.12.2018 № 13-01/1243 щодо
моніторингу за своєчасним поданням повідомлень про
суттєві зміни у майновому стані співробітниками
Комітету стосовно виплат заробітної плати.

19 Дискреційні повноваження щодо використання
фінансових ресурсів або матеріальної бази ДП "Антком"
в зв’язку із здійсненням заходів з його ліквідації.

Протягом 2020
року. Аналіз та
поточна доповідь
результатів у разі
виявлення
порушень

Керівник апарату

Головний спеціаліст з
питань внутрішнього
аудиту

Для унеможливлення неефективного використання
фінансових ресурсів та матеріальних цінностей
підприємства, було проведено повну інвентаризацію та
відповідно до наказів Голови Комітету від 22.02.19 №19-ОД
та від 10.05.19 №35-ОД здійснено передачу нежитлових
приміщень. На підставі наказів від 10.05.19 №36-ОД та від
05.08.19 №69-ОД передано інше окреме індивідуально
визначене майно.
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Порушень не виявлено.

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків –
головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції І.Г. Майборода


