
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

             

 29 листопада 2019 р.                                   Київ                                                      №  113-ОД 

                                                                          

Про затвердження Змін до Плану  

діяльності Антимонопольного 

 комітету України з розробки  

проектів регуляторних актів  

на 2019 рік 

 

 

Відповідно до абзацу дев’ятого частини шостої статті 9 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» та статті 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Антимонопольного комітету України з 

розробки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого наказом Голови 

Антимонопольного комітету України від 14.12.2018 № 152 (далі – Зміни до Плану 

діяльності), що додаються. 
 

2. Відділу комунікацій опублікувати Зміни до Плану діяльності на офіційному 

вебсайті Комітету в рубриці «Головна / Законодавство / Регуляторна діяльність / 

Планування регуляторної діяльності» протягом 10 робочих днів після підписання цього 

наказу. 
 

3. Керівнику відповідального структурного підрозділу забезпечити розробку 

проекту регуляторного акта у строки, встановлені у Змінах до Плану діяльності. 
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови 

Комітету  державного уповноваженого Піщанську О.С. 

 

 

 

 

Голова Комітету         Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

                            



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказом Голови  

Антимонопольного комітету України 

29.11.2019  № 113-ОД 

 

Зміни до Плану діяльності Антимонопольного комітету України  

з розробки проектів регуляторних актів на 2019 рік 
№ 
п/п 

Вид і назва проекту Ціль прийняття Строк 

підготовки 

проекту 

Найменування органу та 

підрозділу, 

відповідального за 

розроблення проекту акта 
 

7 
Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Критеріїв 

оцінки допустимості державної 

допомоги суб’єктам господарювання 

у вугільній галузі» 

 

 

 

Проектом нормативно-правового акта 

передбачається впровадження правового 

регулювання відносин між 

Антимонопольним комітетом України, 

надавачами та отримувачами державної 

допомоги на: 

- закриття вугледобувних підприємств або 

їх відокремлених підрозділів; 

- покриття виняткових витрат; 

- забезпечення доступу до запасів вугілля: 

- заходи з технічного переоснащення та 

модернізації вугледобувних підприємств; 

- покриття поточних витрат. 

 

Впровадження такого підходу захистить 

інтереси суспільства від спотворення 

конкуренції та неефективного 

функціонування товарних ринків внаслідок 

неефективного та безконтрольного надання 

такої державної допомоги. 

 

Грудень 

2019 рік 
 

Антимонопольний комітет 

України 

Департамент моніторингу і 

контролю державної 

допомоги 

 

 


