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           Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України (далі – Відділення) розглядається заява (конфіденційна 

інформація) (далі – (конфіденційна інформація), Заявник) без номеру та дати (вх. 

№ 70-01/18-ам від 15.07.2022) про порушення УПРАВЛІННЯМ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний 

код юридичної особи – (конфіденційна інформація) (далі –  

УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР) законодавства про захист економічної конкуренції 

(далі – Заява). 

          В Заяві йдеться про те, що (конфіденційна інформація)  направила до УСЗН 

ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР електронну заяву про призначення допомоги при 

народженні дитини, в якій було заповнено усі необхідні дані, у тому числі 

реквізити розрахункового рахунку, відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 

(далі – АТ «УКРЕКСІМБАНК»).  

Проте, УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР направило лист до (конфіденційна 

інформація)в якому повідомило, що Заявнику необхідно надати розрахунковий 

рахунок, який відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), оскільки відповідно 

до пункту 4 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні 
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рахунки в банках, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

30 серпня 1999 р. № 1596 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

22 вересня 2016 р. № 662) (далі - Порядок виплат пенсій та грошової допомоги 

через поточні рахунки в банках), виплата пенсій та грошової допомоги 

здійснюється за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувачів 

в населених пунктах у межах України, в яких функціонують вибрані 

одержувачами уповноважені банки, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, 

представництва тощо). Разом із цим, УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР зазначило, що 

в Люботинській міській територіальній громаді здійснює діяльність тільки один 

банк, а саме АТ КБ «ПРИВАТБАНК».  

Втім, Заявник зазначає, що допомога може зараховуватись на рахунок, 

відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», оскільки він входить до переліку 

уповноважених банків, а в діях УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР вбачає порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

В ході розгляду Заяви встановлено наступне. 

Відповідно до інформації, розміщеної у Єдиному державному реєстрі  

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  

УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР є юридичною особою, ідентифікаційний код – 

(конфіденційна інформація), місцезнаходження: (конфіденційна інформація), 

організаційно-правова форма – орган місцевого самоврядування.  

Основним видом діяльності УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР  

(конфіденційна інформація). 

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міські ради є органами місцевого самоврядування, 

що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені 

та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені 

Конституцією України, цим та іншими законами. 

Згідно з частиною першою статті 11 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчими органами, міських, районних у містах 

(у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші 

створювані радами виконавчі органи.  

Частиною другою статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» передбачено, що виконавчі органи сільських, селищних, міських, 

районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з 

питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 

Рішенням ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

38 сесії 6 скликання від 26.09.2013 № 462 затверджено Положення про 

управління соціального захисту населення Люботинської міської ради в новій 

редакції (далі – Положення про Управління), відповідно до якого: 
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-  УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР є виконавчим органом Люботинської міської 

ради, що утворюється міською радою і в межах міста забезпечує виконання 

покладених на УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР завдань; 

- УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР підзвітне і підконтрольне Люботинській 

міській раді, міському голові та Департаменту соціального захисту 

населення Харківської обласної державної адміністрації. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР входить до системи місцевого 

самоврядування. Отже, УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР є органом місцевого 

самоврядування. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно з пунктом 3 Положення про Управління, УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ 

МР у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями Департаменту 

соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, 

міського голови, рішеннями Люботинської міської ради та її виконавчого 

комітету, а також цим Положенням. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» відносини органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю із суб’єктами господарювання; суб’єктів господарювання з іншими 

суб’єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними 

особами у зв'язку з економічною конкуренцією регулюються Законом України 

«Про захист економічної конкуренції». Цей Закон застосовується до відносин, 

які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території 

України.  

Отже, відповідно до вказаних нормативно-правових актів, реалізація  

УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР покладених на неї повноважень має здійснюватися 

з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про 

захист економічної конкуренції». 

Відповідно до підпункту 3 пункту «б» частини першої статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад, належать делеговані повноваження щодо 

вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, 

пов’язаних з охороною материнства і дитинства. 

Згідно з преамбулою Закону України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», цей Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований 

державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання 
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державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей 

і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у 

загальній системі соціального захисту населення. 

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», призначаються такі види державної допомоги сім’ям 

з дітьми: 

- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами (пункт 1); 

- допомога при народженні дитини, одноразова натуральна допомога 

"пакунок малюка" (пункт 2); 

- допомога при усиновленні дитини (пункт 2-1); 

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (пункт 4); 

- допомога на дітей одиноким матерям (пункт 5); 

- допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової 

системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 

онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, 

тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або 

хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 

потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не 

встановлено інвалідність (пункт 5-1). 

Частиною першою статті 5 Закону України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми» передбачено, що допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (крім 

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині 

другій статті 4 цього Закону), допомога при народженні дитини, допомога при 

усиновленні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування, допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, хворих на 

тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, 

дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на 

дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 

паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, призначається і 

виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання 

батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника). 

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» покриття витрат на виплату державної допомоги 

сім'ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Згідно з абзацом другим підпункту 5.29 пункту 5 Положення про 

Управління, УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР відповідно до визначених 

повноважень виконує функції з питань реалізації заходів соціальної підтримки 

населення, зокрема здійснює призначення та виплату державної допомоги сім'ям 

з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; інвалідам з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#n59
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дитинства та дітям-інвалідам; особам, які не мають права на пенсію та інвалідам; 

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх 

невідоме; одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим 

малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи II 

групи внаслідок психічного розладу; компенсаційних виплат фізичним особам, 

які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги 

відповідно до законодавства України. 

Таким чином, відповідно до вищезазначених нормативно-правових актів 

(законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми») та Положення про Управління УСЗН 

ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР призначається і виплачується допомога при народженні 

дитини за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника).  

Відповідно до частини четвертої статті 1 Закону України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», порядок призначення і виплати державної допомоги 

сім’ям з дітьми та перелік документів, необхідних для призначення допомоги за 

цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 

затверджений Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми (далі – Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми). 

Згідно з підпунктом 2 пункту 1 Порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми, цей порядок визначає умови призначення і виплати 

таких видів державної допомоги сім’ям з дітьми, як зокрема, допомога при 

народженні дитини. 

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2  Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми, призначення і виплата державної допомоги 

сім’ям з дітьми здійснюються структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх 

утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за зареєстрованим 

місцем проживання або місцем проживання заявника. 

Пунктом 10 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми передбачено, що допомога при народженні дитини надається одному з 

батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою 

створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання. 

Відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 11 Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми, для призначення допомоги при народженні 

дитини за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує 

особу, подається: 

- заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що 

складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики; 

- копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу). 
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Згідно з абзацом четвертим пункту 11 Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми, заява, зазначена у підпункті 1 цього пункту, 

може бути подана в електронній формі (з використанням засобів 

телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або 

інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, зокрема з використанням кваліфікованого електронного 

підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення. В 

такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за 

інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою 

шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та 

Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів 

телекомунікаційних систем заяви без кваліфікованого електронного підпису 

громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що 

допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у 

місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк 

подається нова заява. 

 УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР разом із листом від 09.08.2022 № 01-39/904  

(вх. № 1142 від 15.08.2022) надало копію заяви (конфіденційна інформація) про 

призначення допомоги при народженні дитини від 04.07.2022 № 3347599 – С, з 

якої вбачається, що Заявник заповнив всі необхідні відомості в електронному 

форматі. 

Відповідно до пункту 52 Порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми, державна допомога сім’ям з дітьми виплачується 

щомісяця за вибором матері (батька, опікуна, піклувальника чи усиновлювача), 

якій (якому) призначено таку допомогу, через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» 

за місцем проживання або шляхом перерахування коштів на її (його) особовий 

рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку. 

З вищезазначеної заяви (конфіденційна інформація)до УСЗН 

ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР (заява від 04.07.2022 № 3347599 – С) вбачається, що 

особовий рахунок, на який Заявник бажає отримати допомогу при народженні 

дитини, відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1231 

затверджений Порядок відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, 

грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ (далі – 

Порядок з відбору банків). 

Пунктом 1 Порядку відбору банків передбачено, що цей порядок визначає 

механізм визначення та вимоги до банків, у яких одержувачам пенсій, грошової 

допомоги, заробітної плати у бюджетній установі (далі - одержувач) 

відкриваються поточні рахунки, через які здійснюється їх виплата. 

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку відбору банків, одержувачі 

можуть відкривати поточні рахунки в будь – якому з уповноважених банків. 
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Згідно з абзацом першим пункту 4 Порядку відбору банків, Мінфін на 

підставі надісланої банками інформації формує перелік уповноважених банків, 

що відповідають вимогам, встановленим пунктами 2 і 3 цього Порядку. 

Слід зазначити, згідно з абзацом другим пункту 4 Порядку відбору банків,  

перелік уповноважених банків публікується на офіційному веб-сайті Мінфіну. 

Так, в переліку, в який входить 46 банків, опублікованих Міністерством 

фінансів України уповноважених банків (опубліковані на офіційному веб-сайті 

Мінфіну – https://mof.gov.ua), зокрема є АТ «УКРЕКСІМБАНК». 

Таким чином, АТ «УКРЕКСІМБАНК» є уповноваженим банком, через який 

може здійснюватися виплата державної допомоги сім’ям з дітьми, зокрема 

допомога при народженні дитини. 

Втім, УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР встановлює умову щодо відкриття 

рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для отримання допомоги при народженні 

дитини, оскільки в Люботинській міській територіальній громаді здійснює 

діяльність тільки один банк, а відповідно до пункту 4 Порядку виплат пенсій та 

грошової допомоги через поточні рахунки в банках, виплата пенсій та грошової 

допомоги здійснюється за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання 

одержувачів в населених пунктах у межах України, в яких функціонують вибрані 

одержувачами уповноважені банки, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, 

представництва тощо). 

 Згідно з пунктом 1 Порядку виплат пенсій та грошової допомоги через 

поточні рахунки в банках, цей порядок визначає механізм виплати пенсій та 

грошової допомоги їх одержувачам, у тому числі допомоги на поховання і сум 

пенсій, грошової допомоги, недоотриманих у зв’язку із смертю одержувача, 

особам, які мають право на отримання таких виплат, головними управліннями 

Пенсійного фонду України в областях, м. Києві (далі - органи Пенсійного фонду) 

та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення місцевих 

держадміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (у разі їх 

утворення) рад, центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат (далі - 

органи соціального захисту населення), а також інших грошових виплат, що 

фінансуються органами соціального захисту населення за рахунок відповідних 

бюджетів (далі - пенсія та грошова допомога), шляхом зарахування на поточні 

рахунки одержувачів пенсії та грошової допомоги (далі - одержувачі), а у разі їх 

смерті - на поточні рахунки осіб, які мають право на отримання допомоги на 

поховання та недоотриманої суми пенсії, грошової допомоги, в уповноважених 

банках. 

Таким чином, норми Порядку виплат пенсій та грошової допомоги через 

поточні рахунки в банках, на які посилається УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР, не 

можуть бути застосовані до вищезазначених правовідносин, оскільки умови 

призначення та виплати грошової допомоги при народженні дитини 

врегульовано спеціальним законодавством, а саме: Законом України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» та Постановою Кабінету Міністрів України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-2001-%D0%BF#n202
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-2001-%D0%BF#n207
https://mof.gov.ua/
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від 27.12.2001 № 1751, якою затверджено Порядок призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми. 

Крім того, відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції 

України права і свободи людини і громадянина, гарантії їх здійснення та основні 

обов’язки громадянина визначаються виключно законами України. 

В свою чергу, закони України в ієрархії нормативно-правових актів мають 

вищу юридичну силу щодо підзаконних нормативно-правових актів. Тобто, у 

випадку суперечності норм підзаконних актів нормам закону, слід застосовувати 

норми закону. 

Таким чином, встановлення УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР умов щодо 

відкриття особистого рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (хоча у Заявника вже 

відкритий особовий рахунок в уповноваженому банку АТ «УКРЕКСІМБАНК»), 

створює нерівну ринкову позицію шляхом погіршення умов для інших  суб’єктів 

господарювання уповноважених банків), які діють на відповідному товарному 

ринку, що й АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Зокрема, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» може здобувати переваги над іншими 

уповноваженими банками не завдяки власним досягненням, а внаслідок дії 

зовнішніх ринкових факторів, одним із яких є вплив УСЗН  

ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР (встановлення умов щодо отримання допомоги при 

народженні дитини саме в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), що може призвести до 

спотворення конкуренції на відповідному ринку, на якому діють інші 

уповноважені банки. 

Отже, встановлення УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР  

умов щодо відкриття особистого рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», може мати 

негативний вплив на конкуренцію. 

За таких умов дія конкурентних механізмів може спотворюватись. 

Відповідно до частини першої статті 6 Господарського кодексу України 

одним із загальних принципів господарювання в Україні є рівний захист 

державою усіх суб'єктів господарювання. 

Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» визначено, що органи місцевого самоврядування зобов’язані 

сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь – яких неправомірних дій, які 

можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

У розумінні статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

антиконкурентними діями органів місцевого самоврядування є прийняття будь – 

яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов, тощо) або будь – які інші 

дії та бездіяльність, які призвели чи можуть призвести до спотворення 

конкуренції. 

Під спотворенням конкуренції розуміється настання (можливість настання) 

таких наслідків, що полягають у зміні об’єктивно існуючих факторів, які 
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обумовлюють (визначають) інтенсивність конкуренції, можливості учасників 

ринку конкурувати між собою на відповідному ринку. 

Згідно з абзацом восьмим частини другої статті 15 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» антиконкурентними діями органів влади, 

органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю, зокрема, визнається дія, внаслідок якої окремим 

суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання створюються 

несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами. 

Відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних дій органами місцевого 

самоврядування забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з 

законом. 

Таким чином, дії УСЗН ЛЮБОТИНСЬКОЇ МР, які полягають у 

встановленні умов щодо відкриття особистого рахунку в АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» з метою отримання допомоги при народженні дитини, хоча 

законодавством передбачено можливість перерахування державної допомоги на 

особистий рахунок, який відкритий в будь – якому з уповноважених банків, 

містять ознаки порушення законодавства  про захист економічної конкуренції, 

передбаченого абзацом восьмим частини другої статті 15,  пунктом 3 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, а саме дії, внаслідок 

якої окремим суб'єктам господарювання (уповноваженим банкам) створюються 

дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентом (АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК»), що може призвести до спотворення конкуренції на ринку. 

Враховуючи наведене, на підставі статті 121, пункту 10 частини п’ятої статті 

14 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статей 1, 46 Закону 

України "Про захист економічної конкуренції", підпункту 13 частини першої 

пункту 3, абзацу дванадцятого пункту 7 Положення про територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі 

змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України надає УПРАВЛІННЮ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна інформація) такі 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

Припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства  про захист 

економічної конкуренції, передбаченого абзацом восьмим частини другої статті 

15,  пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

а також усунути причини виникнення цього порушення і умови, що йому 

сприяють, шляхом дотримання процедури, яка визначена в Порядку призначення 

і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми (затверджений Постановою 
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Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751), а саме надання отримувачам 

державної допомоги сім’ям з дітьми права визначати уповноважений банк, через 

який будуть здійснюватися надходження.    

Про виконання рекомендацій УПРАВЛІННЮ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ повідомити Східне 

міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України      

(вул. Зигіна, 1, к. 320, м. Полтава, Полтавська область, 36000, е-mail: 

khrv@amcu.gov.ua) у 20-денний строк з дня їх отримання із наданням копій 

підтверджуючих документів.     

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з частиною другою статті 46 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів 

Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду 

органом, якому вони надані. 

Крім того, відповідно до частини третьої статті 46 вищезазначеного Закону, 

за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело 

до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків 

окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення 

наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції не розпочинається. 

 

Голова колегії        Юрій ГЛАДИК 
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