
 Звіт 

про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 

04.07.2017 № 468 «Про затвердження Порядку повернення незаконної державної 

допомоги, недопустимої для конкуренції» 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, 

дата його прийняття та номер 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 468 «Про затвердження 

Порядку повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Антимонопольний комітет України. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Прийняття регуляторного акта обумовлене необхідністю впровадження правового 

регулювання відносин між Антимонопольним комітетом України (як Уповноваженим 

органом з питань державної допомоги), надавачами незаконної державної допомоги та її 

отримувачами під час застосування процедури повернення незаконної державної 

допомоги, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та 

дотримання міжнародних зобов'язань України у сфері державної допомоги. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Відстеження регуляторного акта здійснювалося з 02.07.2018 до 31.07.2018.  

 

5. Тип відстеження 

Базове. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Для проведення базового відстеження використовувався один метод одержання 

результатів відстеження - статистичний. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

Для оцінки результативності регуляторного акта не вбачається можливим 

визначити показники результативності у кількісній формі. Основні положення проекту 

спрямовані на впровадження правового регулювання відносин між Антимонопольним 

комітетом України (як Уповноваженим органом з питань державної допомоги), 

надавачами незаконної державної допомоги та її отримувачами під час застосування 

процедури повернення незаконної державної допомоги. 

Якісним показником результативності запропонованого регуляторного акту можна 

визначити обсяги повернутої державні незаконної державної допомоги разом з 

нарахованими відсотками за весь строк користування такою допомогою. 

Водночас, з моменту набрання чинності зазначеного акту, Антимонопольним 

комітетом України не було прийнято рішень про припинення та повернення незаконної 

державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції. 

Відстеження результативності здійснювалося за допомогою статистичних даних 

(дані Антимонопольного комітету України щодо застосування акта). 
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

З моменту набрання чинності зазначеного акту, Антимонопольним комітетом 

України не приймалось рішень про припинення та повернення незаконної державної 

допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції. 

У зв’язку з цим, проведення оцінки результатів реалізації регуляторного акту 

буде можливим після прийняття першого рішення Антимонопольного комітету України 

про припинення та повернення незаконної державної допомоги, визнаної недопустимою 

для конкуренції, відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 11 і статті 14 Закону 

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».  

 

 

 

 

Голова  

Антимонопольного комітету України                  Ю. Терентьєв 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Показники результативності Результативність 2017/2018 

Обсяги повернутої державі незаконної   

державної допомоги разом з нарахованими 

відсотками за весь строк користування 

  

такою допомогою 

Акт не застосовувався 


