
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 

112. Розроблення та 

впровадження системи 

показників стану конкуренції 

на ринку 

Розробити інструментарій оцінки 

стану конкуренції на ринках 

Антимонопольний комітет 

України, Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України 

 

Протягом 

року 

 

У ІІ кварталі 2021 року: 

 

- опрацьовано отримані зауваження та 
пропозиції за результатами 

проведення заходу «ТАІЕХ Workshop 

on Development of a competition 
monitoring system for key sectors»; 

 

 - відредаговано проект методики 
розрахунку Індексу моніторингу 

конкурентного середовища з 

урахуванням отриманих зауважень та 

пропозицій. 

113. 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, Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України 

 

Протягом 

року 

 

- 13.05.2021 на засіданні 

Антимонопольного комітету України 
(далі – АМКУ) схвалено проект 

постанови «Про затвердження 

критеріїв оцінки допустимості 

державної допомоги суб’єктам 
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господарювання для підтримки 

культури та збереження культурної 

спадщини». 17.05.2021 проект 
постанови оприлюднено на 

офіційному сайті АМКУ за адресою 

https://amcu.gov.ua/zakonodavstvo/regu
lyatorna-diyalnist/oprilyudnennya-

regulyatornih-aktiv/oprilyudnyuyetsya-

proyekt-postanovi-kmu-sshchodo-
pidtrimki-kulturi-ta-zberezhennya-

kulturnoyi-spadshchini. Листами від 

18.05.2021 цей проект постанови 

надіслано на погодження 
заінтересованим органам виконавчої 

влади, а також професійним та 

громадським організаціям тощо. 
 

- АМКУ розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Критеріїв оцінки 
допустимості державної допомоги 

суб’єктам господарювання на захист 

навколишнього природного 
середовища», який після 

доопрацювання згідно з листом 

Секретаріату Кабінету Міністрів 
України від 24.12.2020 № 42877/0/2-20 

повторно надіслано Кабінетові 

Міністрів України листами від 

31.03.2021 № 500-29/01-5035 та від 
15.04.2021 № 500-29/01-5906. Однак 

листом Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 24.05.2021                   
№ 16615/0/2-21 згідно з рішенням 

Урядового комітету з питань цифрової 

трансформації, розвитку громад і 
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територій, освіти, науки та інновацій, 

охорони здоров’я, захисту довкілля, 

економічної, фінансової, правової 
політики та правоохоронної 

діяльності від 14.05.2021. Проект 

постанови повернуто на 
доопрацювання. За результатами 

узгоджувальної наради щодо 

врегулювання розбіжностей, 
проведеної АМКУ 08.06.2021 із 

заінтересованими органами 

виконавчої влади, проект постанови 

листом від 18.06.2021                                          
№ 500-29/06-9343 надіслано на 

повторне погодження до Міністерства 

енергетики України та Міністерства 
захисту довкілля та природних 

ресурсів України. 

114. 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 ІІ кварталі 2021 року АМКУ 

надано 117 рекомендації, з яких 

було виконано 23. 

Удосконалити правила розгляду 

заяв і справ про порушення 

законодавства про захист 

економічної конкуренції 

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

У Верховній Раді України 

зареєстровані проекти законів 
України: «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення діяльності 
Антимонопольного комітету України» 

(реєстраційний № 5431 від 

27.04.2021), внесеного народним 

депутатом України Підласою. Р. А. та 
іншими; «Про внесення змін до 
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Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо 

відповідальності за порушення 
законодавства про захист економічної 

конкуренції» (реєстраційний № 5432 

від 27.04.2021) ), внесеного народним 
депутатом України Підласою. Р. А. та 

іншими, якими передбачено 

здійснення антимонопольної реформи 
з метою наближення українського 

законодавства до законодавства 

Європейського Союзу. 

Здійснювати адвокатування 

конкуренції з метою попередження 

вчинення порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції 

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

- 02 квітня  2021 року на сайті АМКУ 
в розділі «Новини» та на сторінці 

Комітету у соціальній мережі 

Facebook висвітлено інформацію, де у 

рекомендаційних роз’ясненнях 
АМКУ зазначаються підходи щодо 

визначення у рекламі лікарських 

засобів тверджень, які потребують 
особливої уваги та/або підтвердження 

 

- 13 квітня 2021 року на сайті АМКУ в 
розділі «Новини» та на сторінці 

Комітету у соціальній мережі 

Facebook АМКУ поінформовано 

громадськість про надані 
рекомендації вітчизняним 

виробникам цементу не підвищувати 

ціни. 
- 1 червня 2021 року на сайті АМКУ в 

розділі «Новини» та на сторінці 

Комітету у соціальній мережі 
Facebook АМКУ поінформовано 

громадськість про здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток конкуренції, 
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запобігання порушенню 

законодавства про захист економічної 

конкуренції на загальнодержавному 
ринку шкільних автобусів. 

 

 

 

 

       _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


