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Висновок та
рекомендації

Містить корупціогенні фактори

Опис законопроекту
Законопроєкт спрямований на посилення повноважень Антимонопольного комітету

України (далі – АМКУ, Комітет) з метою розслідування порушень законодавства про
захист економічної конкуренції та забезпечення балансу дотримання інтересів суб’єктів
господарювання. Запроваджується можливість проведення перевірок органами Комітету у
місцях проживання та інших володіннях осіб. До Закону України «Про захист
економічної конкуренції» пропонується додати нову стаття 44-1, яка регулює порядок
проведення перевірок.

Законопроєктом закріплюються повноваження Комітету викликати для надання
пояснень, які стосуються розгляду справи про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції, посадових осіб, працівників та представників суб'єктів

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром "Інститут законодавчих ідей».
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господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів
адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх
структурних підрозділів, філій, представництв,  інших фізичних осіб.

Відповідно до запропонованої редакції статті 24 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», розпорядження про виклик є обов’язковим до
виконання. У разі неявки посадових осіб чи працівників суб’єктів господарювання
передбачена відповідальність – штраф у розмірі одного відсотка доходу (виручки)
суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній
звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф (зміни до статті 50, 52 Закону
України «Про захист економічної конкуренції»).

У разі прийняття законопроєкту, Комітет матиме безперешкодний доступ до
приміщень підприємств, установ та організацій, до місць зберігання інформації,
(комп’ютерів, засобів електронної комунікації та зберігання інформації, серверів, сейфів,
робочих місць працівників тощо) незалежно від їх місцезнаходження. Окрім цього,
Комітет матиме право одержувати копії такої інформації, накладати арешт або вилучати
предмети чи інші носії інформації, оригінали або засвідчені належним чином копії
документів, опломбовувати (опечатувати) приміщення, системи комунікації чи місця
зберігання інформації, проводити огляд приміщень та інших володінь суб'єктів
господарювання, об’єднання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів
адміністративно-господарського управління та контролю.

Корупціогенні фактори:

1. Наділення суб’єкта владних повноважень невластивими йому функціями.

1.1. Законопроєктом пропонується доповнити статтю 7 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України» пунктом 4-1 та надати АМКУ повноваження на
підставі рішення господарського суду перевіряти місця проживання та інші володіння
фізичних та юридичних осіб, якщо є достатні підстави вважати, що інформація,
пов’язана з суб’єктом господарювання та порушенням законодавства про захист
економічної конкуренції, знаходиться в них.

Слід зазначити, що такі повноваження невластиві для АМКУ, їх здійснюють
правоохоронні органи, а порядок їх реалізації регулюється кримінально-процесуальним
законодавством, а також іншими процесуальними кодексами у кожному окремому випадку.

Так, статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» чітко
визначені основні завдання у формуванні та реалізації конкурентної політики. До них не
віднесено завдань, які досягаються через реалізацію повноважень, які притаманні
правоохоронним органам – перевірки місць проживання, опечатування приміщень, місць
зберігання інформації, виклик для надання пояснень, накладення арешту або вилучення
предметів чи інших носіїв інформації.

Таким чином, можна стверджувати, що надання Комітету повноважень, які є
невластивими для цього органу є необґрунтованим, може призвести до дисбалансу
повноважень та тиску на суб’єктів господарювання, що сприятиме виникненню
корупційних ризиків.

Окрім цього, пропоноване положення законопроєкту містить оціночне поняття
«достатні підстави» без визначення ознак такої «достатності», що теж сприяє виникненню
корупційних ризиків при реалізації такого повноваження.

З метою усунення виявлених недоліків вказані положення законопроєкту
рекомендуємо виключити.

1.2. Аналогічні зауваження стосуються запропонованих змін до пункту 5 статті 15
та до пункту 8 статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

2. Необгрунтоване використання оціночних понять.



2.1. Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 1 Закону України «Про
захист економічної конкуренції» та визначити термін «контроль» як можливість однієї
або декількох юридичних та/або фізичних осіб мати вирішальний вплив на господарську
діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо
або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами
чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу,
результати голосування та рішення органів управління суб’єкта господарювання;
укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської
діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу
управління суб’єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника
спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта
господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших
суб’єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради,
правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які
вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання.

Однак у положеннях законопроєкту не визначено ознак, які б чітко свідчили про таку
«можливість», що може мати наслідком надання надмірних дискреційних повноважень
АМКУ на власний розсуд визначати наявність такої «можливості».

Таким чином, з метою уникнення корупційних ризиків, рекомендуємо залишити
чинну редакцію терміну «контроль».

2.2. У редакції статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», яка
пропонується законопроєктом, визначено, що поліція відповідно до покладених на неї
завдань вживає заходів для належного проведення перевірки працівниками
Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, забезпечення
публічної безпеки і порядку під час її проведення, розгляду справи про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції або вилучення доказів у справі, а
також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю працівникам
Антимонопольного комітету України, його територіального відділення та інших осіб, які
беруть участь у зазначених вище діях.

Проте, які саме заходи будуть вважатися «належними для проведення перевірки» у
положеннях законопроєкту не визначено. Вживання такого оціночного поняття сприяє
виникненню корупційних ризиків. Тому, слова «належного» рекомендуємо виключити з
запропонованого положення.

3. Надмірні дискреційні повноваження.

3.1. Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про захист
економічної конкуренції», зокрема:

- до частини третьої статті 30: «Строк розгляду справи про узгоджені дії чи
концентрацію не повинен перевищувати трьох місяців. Цей строк може бути
продовжено на один місяць, якщо учасники концентрації нададуть пропозиції щодо
зобов’язань відповідно до частини другої статті 31 цього Закону. Перебіг строку
починається з дня подання заявником (заявниками) у повному обсязі інформації та
отримання висновку експерта згідно з частинами першою та другою цієї статті. Якщо
протягом строку розгляду справи органами Антимонопольного комітету України рішення
не прийнято, вважається, що на узгоджені дії чи концентрацію надано дозвіл»;

- до частини першої статті 22: «З метою запобігання суттєвого обмеження
конкуренції, яке може бути наслідком набуття або посилення монопольного
(домінуючого) становища, органи Антимонопольного комітету України здійснюють
державний контроль за концентрацією суб’єктів господарювання (далі - концентрація)».

Вживання мовної конструкції «може бути» наділяє надмірними дискреційними
повноваженнями органи АМКУ, оскільки вони матимуть змогу на власний розсуд
визначати варіант своєї поведінки у кожному конкретному випадку, наприклад, самостійно
визначати продовжувати строк розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію чи ні.



З метою усунення корупційних ризиків, рекомендуємо чітко закріпити обов’язок
Комісії діяти тим чи іншим чином, виключивши з положень законопроєкту
словосполучення «може бути».

3.2. Аналогічні зауваження стосуються редакції запропонованої статті 44-1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції» в частині використання конструкції
«може проводитися».

3.3. Змінами до статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
пропонується визначити, що органи Антимонопольного комітету України мають право
не розпочинати розгляд справи за заявами суб’єктів господарювання, громадян, об’єднань,
установ, організацій, поданнями органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, якщо
зазначені в заяві ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції не
відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України пріоритетам його
діяльності.

Вживання конструкції «має право» наділяє Комітет надмірними дискреційними
повноваженнями на власний розсуд визначати розпочинати розгляд справи за заявами
суб’єктів господарювання чи ні.

Також у законопроєкті не визначені критерії для визнання «пріоритетною» діяльність
АМКУ, що дасть змогу АМКУ у кожному конкретному випадку самостійно визначати що
для нього є пріоритетним, а що ні.

Враховуючи вказане, з метою усунення корупційних ризиків, зазначені законодавчі
зміни рекомендуємо виключити з законопроєкту.

4. Поєднання нормотворчих, розпорядчих, контролюючих функцій у
повноваженнях одного суб’єкта владних повноважень.

Згідно з запропонованими змінами до частини третьої статті 44-1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції», порядок проведення перевірок, у тому числі, зміст
та форма розпорядження, передбачені частиною другою цієї статті Закону,
затверджуються Антимонопольним комітетом України.

Вказане положення наділяє Комітет повноваженнями самостійно визначати порядок
вчинення своїх же дій щодо проведення контрольних заходів. Таким чином, в
повноваженнях Комітету акумулюються нормотворчі, розпорядчі та контролюючі функції,
що сприяє виникненню корупційних ризиків.

З метою уникнення поєднання вказаних функцій пропонуємо закріпити нормотворчі
повноважень щодо визначення порядку проведення перевірок, у тому числі, змісту та
форми розпорядження, за іншими суб’єктами владних повноважень, бажано вищого рівня.

Позиція недержавного стейкхолдеру: 2

Асоціація «Телекомунікаційна Палата України» не підтримує прийняття
законопроєкту без його доопрацювання.

«АМКУ наділяється повноваженнями, які віднесені до повноважень правоохоронних
органів та визначаються кримінально-процесуальним законодавством, а тому таке
уповноваження містить незбалансоване розширення компетенції.

Також, проектом Закону передбачаються повноваження (зміни до статті 36 Закону
України «Про захист економічної конкуренції»), які мають ознаки розширених
дискреційних повноважень, що містять корупційні ризики та корупціогенні фактори
відповідно до норм Методології проведення антикорупційної експертизи, що затверджена
наказом Міністерства юстиції України 24.04.2017 № 1395/5.

Крім того, наділення АМКУ такими повноваженнями суперечить пункту 8 статті 92
Конституції України, а також статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет
України», якою визначені основні завдання Антимонопольного комітету України щодо
участі у формуванні та реалізації конкурентної політики.

2 https://telpu.com.ua/archives/5431

https://telpu.com.ua/archives/5431


Враховуючи вказане, вважаємо, що такі не властиві та не збалансовано розширені
повноваження потребують виключення із проекту Закону, а положення законопроекту
потребують широкого обговорення із профільними асоціаціями та бізнес об’єднаннями
підприємств».


