
Звіт 

про періодичне відстеження результативності Розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 28.12.2015 № 43-рп "Деякі питання  реалізації  Закону  України 

"Про державну допомогу суб’єктам господарювання" 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.12.2015 № 43-рп  "Деякі 

питання реалізації Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" 

 

 

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 проведення моніторингу державної допомоги 

суб’єктам господарювання, ведення реєстру державної допомоги суб’єктам 

господарювання, а також подання Антимонопольному комітету інформації про чинну 

державну допомогу суб’єктам господарювання. 

 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

З 01 січня 2020 року по 31 серпня 2020 року.  

 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

 

4. Метод одержання результатів відстеження результативності 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу 

інформації, що надходила від надавачів державної допомоги. 

 

 

5. 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 Комітетом (як Уповноваженим органом 

з питань державної допомоги) та надавачами державної допомоги під час проведення 

моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, ведення реєстру державної 

допомоги суб’єктам господарювання, а також подання  Комітету інформації про чинну 

державну допомогу суб’єктам господарювання. 



 

2 
 

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 моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, 

ведення реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання, а також якість інформації 

про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання, яка подаватиметься 

Антимонопольному комітету України. 

 

 

6. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Показники результативності Результативність  

Кількість повідомлень про державну 

допомогу, у т.ч.:  

про нову державну допомогу  

про внесення змін до умов чинної державної 

допомоги 

 

327 

 

326 

 

1  

Кількість повідомлень про незначну 

державну допомогу за звітний  417 

Ведення реєстру державної допомоги. 

Кількість записів 63 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  

Прийняття регуляторного акта удосконалило правове  регулювання відносин між 

Антимонопольним комітетом України та надавачами державної допомоги під час 

проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, ведення реєстру 

державної допомоги суб’єктам господарювання, а також подання  Комітету інформації про 

чинну державну допомогу суб’єктам господарювання. 

 

 

 

Голова Комітету            О. ПІЩАНСЬКА 


