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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік 

  

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового акту 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується 

залучити до 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(e-mail, телефон) 

1. 
Результати діяльності органів 

АМКУ за 2019 рік 

Відкрите засідання 

Антимонопольного 
комітету України про 

заслуховування та 
затвердження Звіту АМКУ 

за 2019 рік 

Березень 

2020 року 

Зацікавлені органи влади, 

органи місцевого 
самоврядування, 

громадські організації, 
бізнес-об’єднання, 
представники ЗМІ 

Владислав Крижній  

в.о. начальника Управління 
економічного аналізу 

тел.: (044) 251-60-16, 
e-mail: kryzhniy@amcu.gov.ua 

 

Людмила Шелестюк  

в.о. начальника Відділу 

комунікацій 

тел.: (044) 251-62-32, 

e-mail: pr@amcu.gov.ua 

2. 

Надання можливості громадянам 

України звертатись до АМКУ за 
допомогою електронних засобів 

зв’язку, а саме, через вебсайт 

Комітету та за допомогою ел. 
пошти 

Приймання електронних 

звернень громадян 
відповідно до ст. 5 Закону 

України «Про звернення 
громадян» 

Протягом 

2020 року 

(постійно) 

Громадяни України, 

особи, 

без громадянства, які на 
законних підставах 

тимчасово перебувають на 
території України 

У рубриці сайту Звернутися 
до АМКУ 

 

mailto:kryzhniy@amcu.gov.ua
mailto:pr@amcu.gov.ua


3. 

Проведення опитувань з питань, 

пов’язаних з діяльністю 
відомства (розслідування на 

ринках, отримання дозволу на 
концентрацію, вдосконалення 
правової бази і т.п.), в рамках 

електронних консультації з 
громадськістю 

Офіційний вебсайт АМКУ, 

офіційна сторінка у 
соціальній мережі Фейсбук. 

 

Протягом 

2020 року 

(у разі потреби) 

Громадські організації, 

бізнес-об’єднання та 
основні учасники ринку 

Керівники структурних 

підрозділів АМКУ 

 

4. 

Проведення моніторингу 

коментарів, відгуків, інтерв’ю, 
інших матеріалів у друкованих 

та електронних засобах  масової  

інформації  для  визначення  
позиції різних соціальних груп 

населення та заінтересованих 
сторін 

Моніторинг громадської 

думки 

Щоденно 

протягом 

2020 року 

Представники ЗМІ та 

громадськості 

Людмила Шелестюк  

в.о. начальника Відділу 

комунікацій 

тел.: (044) 251-62-32, 

e-mail: pr@amcu.gov.ua 

5. 

 

Оприлюднення проектів 
нормативно-правових актів, 

розроблених АМКУ 

Офіційний вебсайт АМКУ 
рубрика Законодавство, 

розділ Регуляторна 
діяльність 

Протягом 

2020 року 

(у разі потреби) 

Зацікавлені особи, 

експерти відповідної 
сфери,  громадські 
організації, бізнес-

об’єднання, основні 
учасники ринку, 

представники ЗМІ 

Керівники структурних 

підрозділів АМКУ 

 

mailto:pr@amcu.gov.ua

