
Звіт 

про базове відстеження результативності Розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 04.06.2016 № 2-рп «Про 

затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову 

державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної 

допомоги» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 04.06.2016 

№ 2-рп «Про затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень 

про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної 

допомоги». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет). 

 

3. Цілі прийняття акта 

 

Регуляторний акт розроблений з метою впровадження правового 

регулювання відносин між Комітетом (як Уповноваженим органом з питань 

державної допомоги) та надавачами державної допомоги під час подання, 

оформлення та розгляду повідомлень про нову державну допомогу та про 

внесення змін до умов чинної державної допомоги. 

 

4.  Строк виконання заходів з відстеження результативності 

Базове відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювалось з 02 серпня 2017 року  по 01 вересня 2018 року. 

 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось 

шляхом підрахунку кількості повідомлень від надавачів державної допомоги. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 
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Для оцінки результативності регуляторного акта не вбачається 

можливим визначити показники результативності у кількісній формі. 

Основні положення проекту спрямовані на впровадження правового 

регулювання відносин між Комітетом (як Уповноваженим органом з питань 

державної допомоги) та надавачами державної допомоги під час подання, 

оформлення та розгляду повідомлень про нову державну допомогу та про 

внесення змін до умов чинної державної допомоги. 

Визначення орієнтовного розміру втрат та вигод для суспільства, 

пов’язаних з застосуванням проекту акта є неможливим. 

Якісним показником результативності запропонованого регуляторного 

акту можна визначити виконання завдань щодо розгляду повідомлень про 

нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної 

допомоги та прийняття за результатами розгляду Комітетом цих повідомлень 

рішень, передбачених Законом. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

акта 

Показники результативності Результативність 2017/2018 

Кількість повідомлень про нову 
державну допомогу 

767 

Кількість повідомлень про внесення змін 
до умов чинної державної допомоги  

До Комітету не надходили 

Кількість рішень, прийнятих Комітетом 
стосовно нової державної допомоги 

67 

  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  

 

Прийняття регуляторного акта удосконалило правове  регулювання 

відносин між Комітетом  та надавачами державної допомоги під час 

подання, оформлення та розгляду повідомлень про нову державну 

допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги.                   

Повторне відстеження результативності буде проведено через один 

рік.  

 

 

Голова  

Антимонопольного комітету України       Ю. Терентьєв 


