
Звіт 

про періодичне відстеження результативності  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року  

№ 102-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення  

інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної 

допомоги суб’єктам господарювання та реалізації положень   

Закону  України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року 

№ 102-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної 

реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам 

господарювання та реалізації положень Закону  України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» (далі – регуляторний акт). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет). 

 

3. Цілі прийняття акта 

Регуляторний акт розроблений з метою запровадження інституційної 

реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам 

господарювання згідно з Планом заходів, затвердженим розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 102-р, впровадження 

правового регулювання відносин між Комітетом (як Уповноваженим органом з 

питань державної допомоги) та надавачами державної допомоги, підвищення 

прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання 

міжнародних зобов'язань України у сфері державної допомоги. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 01 листопада по 30 листопада 2020 року.  

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 

Для проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта використовувався статистичний метод одержання 

результатів відстеження. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18


 

2 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені, 

зокрема, такі показники: співвідношення обсягів державної допомоги до ВВП 

країни, кількість прийнятих регуляторних актів на виконання Плану заходів, 

забезпечення формування та ведення реєстру державної допомоги суб’єктам 

господарювання, кількість прийнятих відповідних рішень Комітету за 

результатами розгляду повідомлень та справ про державну допомогу. 

Відстеження результативності здійснювалося шляхом аналізу даних, 

наданих до Комітету органами виконавчої влади та органами місцевої влади і 

місцевого самоврядування у вигляді повідомлення про нову державну допомогу 

та іншої інформації, визначеної законодавством у сфері державної допомоги. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Показники результативності Результативність 

Співвідношення обсягів державної 

допомоги до ВВП країни 

Розмір наданої державної 

допомоги у 2019 році в Україні за 

даними центральних та місцевих 

органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування становив 

3 957,34 млн грн, що за середнім 

курсом Національного банку України 

за 2019 рік (1 євро = 28,95 грн) 

становить 136,70 млн євро. Також, за 

наданою надавачами державної 

допомоги інформацією, розмір наданої 

у 2019 році незначної державної 

допомоги становив 553,24 млн грн. 

ВВП України (номінальний) у 

2019 році становив 3 974,56  млрд грн, 

або 137,29 млрд євро. 

Державну допомогу у 2019 році, 

за отриманими від надавачів даними, 

можна оцінити на рівні 0,11 % ВВП 

України. 

 

Розроблено та прийнято 

нормативно-правових актів для 
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удосконалення правового регулювання 

відносин між Антимонопольним 

комітетом України, надавачами 

державної допомоги та суб’єктами 

господарювання  

 

Суб’єкти господарювання, на 

яких поширюватиметься дія акта 

Регуляторний акт поширюється на всіх 

суб’єктів господарювання, які є 

отримувачами державної допомоги 

Забезпечення формування та 

ведення реєстру державної допомоги 

суб’єктам господарювання 

Реєстр державної допомоги постійно 

наповнюється необхідною 

інформацією на офіційному Порталі 

державної допомоги на офіційному 

веб сайті Антимонопольного комітету 

України за адресою 

http://pdd.amc.gov.ua 

Кількість одержаних повідомлень 

про нову державну допомогу: 
  

у 2019 році 605 

упродовж 01.01.2020 – 30.11.2020 376 

Кількість прийнятих рішень по 

суті за результатами розгляду справ 

про державну допомогу: 

  

у 2019 році 324 

упродовж 01.01.2020 – 30.11.2020 195 

Кількість розпоряджень про 

початок розгляду справи про державну 

допомогу: 

 

у 2019 році 119 

упродовж 01.01.2020 – 30.11.2020 65 

 

Якісним показником результативності запропонованого регуляторного 

акта можна визначити ефект прозорості дій Комітету, зокрема, під час розгляду 

повідомлень та справ про державну допомогу суб’єктам господарювання. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Розпорядження було прийнято з метою запровадження заходів щодо 

проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної 

http://pdd.amc.gov.ua/
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допомоги суб’єктам господарювання, задля забезпечення захисту та розвитку 

конкуренції та виконання міжнародних зобов’язань України. 

Прийняттям регуляторного акта створено підстави для удосконалення 

правового регулювання відносин між Антимонопольним комітетом України, 

надавачами державної допомоги та суб’єктами господарювання.  

Регуляторний акт створює умови для захисту інтересів суспільства від 

спотворення конкуренції та неефективного функціонування товарних ринків 

внаслідок безконтрольного, безсистемного та упередженого надання державної 

допомоги. 

 

 

 

Голова Комітету        О. ПІЩАНСЬКА 


