
Звіт
про повторне відстеження результативності 

розпорядження Антимонопольного комітету України                                                     
від 29.04.2021 № 10-рп «Про звільнення від обов’язку повідомлення 

державної допомоги, що спрямована на подолання наслідків, 
спричинених коронавірусною хворобою COVID-19»

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження Антимонопольного комітету України                                               
від 29.04.2021 № 10-рп «Про звільнення від обов’язку повідомлення державної 
допомоги, що спрямована на подолання наслідків, спричинених 
коронавірусною хворобою COVID-19», зареєстроване у Міністерстві юстиції 
України 12 травня 2021 р. за № 626/36248 (далі – Розпорядження, 
регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет).

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Розпорядженням передбачено звільнення від обов’язку повідомлення про 
нову державну допомогу надавачів державної допомоги, які надають державну 
допомогу, що спрямована на подолання наслідків, пов’язаних з поширенням 
COVID-19, якщо така державна допомога відповідає Критеріям оцінки 
допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання 
наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 200 «Про 
затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам 
господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною 
хворобою COVID-19» (далі – Постанова КМУ).

Враховуючи існуючі виняткові обставини, в яких опинились суб’єкти 
господарювання через проведення карантинних заходів в умовах поширення 
COVID-19, Розпорядження є необхідним документом для полегшення 
процедури отримання державної допомоги. 

Розпорядження застосовується для наступних видів державної допомоги, 
передбачених Постановою КМУ:

1) державна допомога у розмірі до 400 тисяч євро для всіх суб’єктів 
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господарювання, які постраждали внаслідок карантину, що перешкоджає 
провадити економічну діяльність;

2) інвестиційна державна допомога для виробництва відповідних товарів, 
пов’язаних із запобіганням, виникненням, поширенням, лікуванням та 
профілактикою COVID-19;

3) державна допомога у формі нових гарантій за індивідуальними 
кредитами;

4) державна допомога у формі компенсації процентних ставок за 
кредитами;

5) державна допомога у формі відстрочки сплати податків та/або внеску 
на соціальне забезпечення;

6) державна допомога по частковому безробіттю на період карантину. 

Разом з тим, надавачі державної допомоги зобов’язані вести окремі 
рахунки, належний розподіл доходів та витрат, а також вживати всі необхідні 
заходи для запобігання витрачанню державної допомоги на будь-які інші цілі, 
ніж ті, що передбачені Постановою КМУ. 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 16 грудня 2021 року по 23 вересня 2022 року. 

5.Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено 
статистичним методом.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності Розпорядження були визначені такі 
показники: кількість прийнятих відповідних рішень Антимонопольного 
комітету України за результатами розгляду повідомлень та справ про державну 
допомогу з урахуванням зазначеного нормативно-правового акта.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 



3

аналізу даних, наданих до Комітету органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування у вигляді звітів про державну допомогу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
регуляторного акта

  Показники результативності Результативність
Суб’єкти господарювання, на яких 
поширюватиметься дія регуляторного акта

Розпорядження поширюється на всіх 
суб’єктів господарювання, які є 
отримувачами державної допомоги на 
подолання наслідків, спричинених 
коронавірусною хворобою COVID-19

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання, пов’язаних із 
виконанням вимог регуляторного акта

Прийняття Розпорядження не призвело до 
збільшення додаткових витрат коштів та 
часу суб’єктів господарювання, не 
передбачених законодавством

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень 
регуляторного акта

Середній. Розпорядження розміщено на 
офіційному веб-сайті Комітету та на Порталі 
державної допомоги 

Кількість отриманих звітів органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо державної допомоги, 
наданої з урахуванням Розпорядження

0

Кількість скасованих у судовому порядку 
рішень Комітету, прийнятих з урахуванням 
Розпорядження

0

Якісним показником результативності регуляторного акта можна 
визначити ефект від спрощення та якісного удосконалення правового 
регулювання відносин між Комітетом, надавачами та отримувачами державної, 
спрямованої на подолання наслідків, пов’язаних з поширенням COVID-19, у 
зв’язку зі звільненням від обов’язку подання повідомлення про нову державну 
допомогу, враховуючи існуючі виняткові обставини, в яких опинились суб’єкти 
господарювання через проведення карантинних заходів в умовах поширення 
COVID-19.

З моменту оприлюднення Розпорядження на офіційному веб-сайті 
Комітету пропозицій і зауважень не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Прийняття Розпорядження удосконалює правове регулювання відносин 
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між Комітетом надавачами та отримувачами державної допомоги, спрямованої 
на подолання наслідків, пов’язаних з поширенням COVID-19, у зв’язку зі 
звільненням від обов’язку подання повідомлення про нову державну допомогу, 
враховуючи існуючі виняткові обставини, в яких опинились суб’єкти 
господарювання через проведення карантинних заходів в умовах поширення 
COVID-19.

Розпорядження захищає інтереси суспільства від спотворення 
конкуренції та неефективного функціонування товарних ринків внаслідок 
безконтрольного, безсистемного та упередженого надання державної допомоги.

Голова Комітету     Ольга ПІЩАНСЬКА


