
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

24 січня 2019 р                                                   Київ                                  №  49-р 

 

 

 

 

 

Про допустимість нової державної 

допомоги для конкуренції 

 

За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу, надісланого 

листом Департаменту забезпечення ресурсів платежів Сумської міської ради (далі — 

Департамент Сумської МР) від 11.04.2018 № 06.0116/1286 (вх. № 194-ПДД від 16.04.2018) та 

листом про надання додаткової інформації від 21.05.2018 № 06.01/18/3405 (вх. № 259-ПДД 

від 30.05.2018), розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету 

України від 30.07.2018 № 07/143-р розпочато розгляд справи № 500-26.15/10-18-ДД про 

державну допомогу для проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги 

для конкуренції. 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи про 

державну допомогу № 500-26.15/10-18-ДД та подання Департаменту моніторингу і контролю 

державної допомоги про попередні результати розгляду справи від 20.12.2018  

№ 500 – 26.15/10-18-ДД/485-спр, 

 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

(1) Листом від 11.04.2018 № 06.01-161286 (вх. № 194 - ПДД від 16.04.2018) Департаментом 

Сумської МР було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі — 

Повідомлення) у порядку, передбаченому розділом 9 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання». 

(2) Антимонопольним комітетом України листом від 02.05.2018 № 500-29/05-5351 залишено 

Повідомлення без руху та запитано додаткову інформацію. Листом від 21.05.2018  

№ 06.01/18/3405 (вх. № 259-ПДД від 30.05.2018) Департаментом Сумської МР надано 

додаткову інформацію до Повідомлення. 

(3) За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу розпорядженням 

державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 30.07.2018 

№ 07/143-р розпочато розгляд справи № 500-26.15/10-18-ДД про державну допомогу для 

проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції. 
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Листом Антимонопольного комітету України від 31.07.2018 № 500-29/02-9644 

направлено копію розпорядження на адресу Департаменту Сумської МР. На офіційному 

веб-порталі Антимонопольного комітету України опубліковано інформацію про початок 

розгляду справи про державну допомогу зі зверненням до всіх заінтересованих осіб 

щодо подання протягом 30 календарних днів вмотивованих заперечень та зауважень 

щодо надання державної допомоги та іншої інформації у зв’язку з розглядом справи про 

державну допомогу.  

(4) Антимонопольний комітет України листом від 24.09.2018 № 500-29/02-12465 звернувся 

до заінтересованих осіб щодо надання у тридцятитиденний строк необхідної інформації 

для розгляду справи про державну допомогу. 

(5) Департаментом Сумської МР, як надавачем державної допомоги листом, від 22.10.2018  

№ 06-01/18/7650 (вх. № 5-02/13076 від 29.10.2018) надано інформацію для розгляду 

справи про державну допомогу (далі —  Лист про додаткову інформацію). 

 

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ 

 

2.1. Надавач підтримки 

 

(6) Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради (40009, м. Суми, 

вул. Садова, 33, ідентифікаційний код юридичної особи 40456009) 

 

2.2. Отримувачі підтримки 

 

(7) Суб’єкти малого і середнього підприємництва. 

 

2.3. Мета (ціль) підтримки 

 

(8) Метою (ціллю) підтримки є сприяння окремим видам господарської діяльності, 

фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва з міського бюджету 

міста  Суми. 

 

2.4. Очікуваний результат 

 

(9) Поліпшення бізнес-клімату та формування позитивного іміджу міста для залучення 

інвестицій, збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва та 

підвищення показників їх діяльності.   

 

2.5. Форма підтримки 

 

(10) Відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого та 

середнього підприємництва. 

 

2.6.  Обсяг підтримки 

 

(11) Загальний обсяг підтримки – 3 000,0 тис. грн. 

З них: 

на 2017 рік – 1000, 0 тис. грн; 

на 2018 рік – 1000, 0 тис. грн; 

на 2019 рік – 1000, 0 тис. грн. 
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2.7.  Підстава для надання підтримки 

 

(12) Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього 

підприємництва в Україні»; 

 

(13) Закон України « Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва 

в Україні»; 

 

(14) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

 

(15) рішення Сумської міської ради від 30.11.2016 № 1451-МР «Про цільову Програму 

підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки» (далі – 

Програма); 

 

(16) рішення Сумської міської ради від 26.07.2017 № 2383-МР «Про затвердження Порядку 

надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва з 

міського бюджету м. Суми» (далі – Порядок). 

 

2.8. Тривалість підтримки 

 

(17)  З 01.01.2017 по 31.12.2019. 

 

3. ІНФОРМАЦІЯ, ОТРИМАНА В ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 
 

(18) Відповідно до наданої надавачем інформації кошти міського бюджету міста Суми 

спрямовуються на часткову компенсацію суми, фактично витраченої суб’єктами малого 

і середнього підприємництва на сплату відсотків за користування коротко- і 

середньостроковими кредитами, що надані банками на реалізацію бізнес-планів 

суб’єктів малого і середнього підприємництва, під відсоткову ставку не більше ніж 30 

відсотків річних.  

(19) Для надання фінансової допомоги обрано відшкодування частини відсотків за 

кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва, оскільки це 

передбачено підпунктом 1 пункту 2 статті 16 Закону України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». 

 

(20) Право на відшкодування мають суб’єкти малого і середнього підприємництва, які 

зареєстровані як суб’єкти господарювання в місті Суми та здійснюють діяльність на 

території міста Суми. До участі в конкурсному відборі не допускаються суб’єкти 

малого і середнього підприємництва, які: 

- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, 

недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних 

паперів; 

- є нерезидентами України; 

- здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів, обмін валют; 

- здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів 

діяльності; 

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство; 

- перебувають на стадії припинення юридичної особи або припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; 

- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за 
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наданням фінансової підтримки; 

- мають заборгованість перед бюджетами, державними цільовими фондами, 

працівниками з виплати заробітної плати; 

- отримували державну підтримку з порушенням умов щодо цільового 

використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку; 

- отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не 

закінчився; 

- здійснюють діяльність, що суперечить чинному законодавству; 

- є членами Конкурсної комісії або близькими особами членів Конкурсної комісії в 

розумінні статті 1 розділу І Закону України «Про запобігання корупції». 

 

(21) Відшкодування надається суб’єктам господарювання, які працюють у межах видів 

діяльності, визначених пріоритетними Програмою економічного та соціального 

розвитку міста Суми на відповідний рік, за умови затвердження в міському бюджеті 

міста Суми на відповідний рік видатків на вказані цілі. Відшкодування у 2017 році 

поширюється на фактично сплачені протягом минулого календарного року відсотки у 

розмірі не більше передбаченого графіком погашення кредиту, отриманого не раніше 

ніж 01.01.2016. У подальшому – за кожний минулий календарний рік. Відшкодування 

здійснюється за умови дотримання суб’єктом господарювання умов кредитного 

договору щодо своєчасної сплати ним основної суми боргу та відсотків. 

 

(22) Листом про додаткову інформацію надавач підтримки повідомив, що кошти, виділені 

на відшкодування, спрямовуються на часткову компенсацію суми, фактично витраченої 

суб’єктами малого й середнього підприємництва на сплату відсотків за користування 

коротко- і середньостроковими кредитами, що надані банками на реалізацію бізнес-

планів суб’єктів малого й середнього підприємництва, під відсоткову ставку не більше 

ніж 30 відсотків річних, за умови доведеної успішної реалізації бізнес-плану або його 

частини. Це єдина конкретна витрата, на покриття якої буде надаватися державна 

допомога. 

 

(23) За інформацією, отриманою від надавача, реалізація цілей, для досягнення яких 

надається державна допомога, відбувається шляхом: 

- розвитку галузей, визначених пріоритетними Програмою економічного і 

соціального розвитку міста Суми на відповідний рік; 

- створення нових робочих місць; 

- отримання нових додаткових надходжень до бюджету. 

 

(24) Відповідний аналіз  досягнення цілей здійснюється шляхом щомісячного моніторингу 

кількості суб’єктів підприємницької діяльності, суми сплачених податків. 

 

(25) Порядок є основним інструментом міської політики підтримки малого та середнього 

підприємництва, який передбачає вирішення ключових завдань у сфері підтримки 

бізнесу  в місті, зокрема заходів щодо фінансової підтримки,  і, як наслідок, 

формування та розвиток конкурентоспроможного міста, зручного для бізнесу та 

привабливого для інвестицій, забезпечення зайнятості населення, підтримки та 

розвитку підприємництва у пріоритетних сферах. 

 

(26) Надання відшкодування здійснюється виключно на конкурсних засадах. Основними 

критеріями для визначення переможців конкурсу є: 

- відповідність бізнес-плану пріоритетам, визначеним Програмою економічного і 

соціального розвитку міста Суми на відповідний рік; 

- інноваційність бізнес-плану; 
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- фактично досягнуті результати реалізації бізнес-плану (налагоджений випуск 

конкурентоспроможної продукції, збільшений обсяг виробництва; створення 

робочих місць); 

- строк окупності та економічна доцільність бізнес-плану; 

- розмір додаткових надходжень до бюджету від сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів. 

Бізнес-план повинен містити такі розділи: 

- вид діяльності, виробничі можливості, строк реалізації, кадровий потенціал, 

фінансово-господарська стійкість; 

- конкретний напрям використання кредитних коштів; 

- очікуваний приріст виробництва й реалізації продукції (товарів) у результаті 

реалізації проекту: 

- очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті реалізації 

проекту; 

- вплив на зростання кількості робочих місць; 

- строк окупності; 

- розмір додаткових надходжень до бюджету від сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів. 

 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

(27) Відповідно до статті 5 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та 

середнього підприємництва в Україні»  до органів, що забезпечують розвиток малого і 

середнього підприємництва, належать, зокрема, органи місцевого самоврядування.  

 

(28) Відповідно до статті 10 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого 

та середнього підприємництва в Україні»  до повноважень Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку малого і 

середнього підприємництва належить створення умов для розвитку малого і середнього 

підприємництва, зокрема: 

1) визначення пріоритетів та видів державної підтримки суб’єктів малого і середнього 

підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів; 

2) участь у розробленні проектів регіональних та місцевих програм розвитку малого і 

середнього підприємництва, їх затвердження та забезпечення виконання з урахуванням 

загальнодержавних пріоритетів, національних і місцевих соціально-економічних, 

екологічних, культурних та інших особливостей, здійснення моніторингу виконання 

таких програм; 

3) сприяння формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва; 

4) сприяння діяльності громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів 

малого і середнього підприємництва. 

 

(29) Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Закону України «Про Національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» однією з основних умов 

підтримки сприятливого середовища для розвитку підприємництва є розробка та   

реалізація регіональних та місцевих програм розвитку малого підприємництва. 

Регіональні програми  спрямовуються  на комплексне вирішення  питань  розвитку  та  

підтримки малого підприємництва в межах повноважень місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, зокрема, на фінансове забезпечення  

заходів  щодо реалізації регіональних програм розвитку підприємництва. 
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(30) Відповідно до пункту 27 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить 

вирішення виключно на пленарних засіданнях, зокрема, питань щодо прийняття рішень 

щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету. 

 

(31) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» державна допомога суб’єктам господарювання 

(далі – державна допомога) – підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за 

рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує 

спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих 

видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності. 

 

(32) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі 

умови: 

- підтримка надається суб’єкту господарювання; 

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих 

ресурсів; 

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи 

провадження окремих видів господарської діяльності; 

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції. 

 

(33) Частиною другою статті 6 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає, зокрема, 

критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для 

забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва. 

 

(34) Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для 

забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва  

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57 (далі – 

Критерії оцінки). 

 

(35) Відповідно до підпункту 1 пункту 3 Критеріїв оцінки, державна допомога для 

забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва є 

допустимою у разі, якщо надається з метою забезпечення сприяння соціально-

економічному розвитку регіонів, створення сприятливих умов для розвитку середнього 

та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної та інноваційної активності, 

сприяння діяльності щодо реалізації вироблених ними товарів (робіт, послуг), 

забезпечення зайнятості населення. 

 

(36) Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Критеріїв оцінки, державна допомога для 

забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва є 

допустимою у разі, коли спрямована на відшкодування суб’єктам господарювання: 

витрат на реалізацію інвестиційних проектів (створення нового суб’єкта 

господарювання; розширення виробничих потужностей; диверсифікацію асортименту 

товарів (робіт та послуг); зміну виробничого процесу), що включають:  

- права власності на результати інтелектуальної діяльності, а також інші аналогічні 

права, визнані об’єктом права власності, право користування майном та майновими 

правами, набуті в установленому законодавством порядку (далі — нематеріальні 

активи);  
 

- основні засоби і оборотні активи, які мають матеріальну форму і не є коштами, 

цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами (далі — матеріальні 

активи). 
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Матеріальні та нематеріальні активи повинні залишатися у власності суб’єкта 

господарювання — отримувача державної допомоги і перебувати на його балансі не 

менш як п’ять років (для середнього та малого підприємництва — трьох років); 

витрат на створення нових робочих місць; 

витрат на провадження основного виду діяльності суб’єкта господарювання (лише для 

середнього та малого підприємництва), що включають витрати, метою яких є 

скорочення поточних витрат підприємства, що не пов’язані з реалізацією 

інвестиційного проекту (витрати на оплату праці, матеріали, послуги, які надаються за 

договором, оренду, адміністративні витрати тощо, крім амортизаційних відрахувань і 

вартості фінансування, якщо такі витрати зараховані до витрат під час надання 

державної допомоги); 

витрат (лише для середнього та малого підприємництва) на надання консультаційних 

послуг, проведення підготовчих досліджень, участь у торгових ярмарках, а також 

витрат на проведення попереднього відбору і експертизи фінансовими посередниками 

або інвесторами з метою визначення новостворених суб’єктів малого підприємництва; 

витрат на підтримку новостворених суб’єктів малого підприємництва; 

витрат на оренду землі та будівель, строк оренди яких повинен становити не менше 

п’яти років з дня очікуваного завершення реалізації інвестиційного проекту або не 

менше трьох років для середнього та малого підприємництва; 

витрат, пов’язаних з придбанням орендованого майна, крім землі та будівель, у разі 

коли оренда здійснюється у формі фінансового лізингу і покладає на отримувача 

державної допомоги обов’язок щодо придбання майна після завершення строку 

фінансового лізингу; 

витрат на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги 

нових робочих місць. 

 

(37) Підпунктом 3 пункту 3 Критеріїв оцінки встановлено, що державна допомога для 

забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва є 

допустимою у разі, коли забезпечується: 

cтворення нових робочих місць в результаті здійснення інвестиції та збереження їх 

отримувачем державної допомоги протягом не менше п’яти (для суб’єктів великого 

підприємництва) та трьох (для середнього та малого підприємництва) років з дня 

фактичного працевлаштування; 

здійснення інвестицій, що призвело до збільшення штатних одиниць відповідного 

отримувача державної допомоги у порівнянні із середнім показником за останні 12 

місяців (у разі ліквідації робочих місць протягом такого періоду їх кількість 

визначається виходячи із загальної кількості нових робочих місць); 

заповнення вакансій протягом трьох років з моменту створення відповідного робочого 

місця. 

 

(38) Пунктом 4 Критеріїв оцінки встановлено, що до категорій отримувачів державної 

допомоги для підтримки середнього та малого підприємництва належать суб’єкти 

середнього та малого підприємництва, що провадять діяльність у будь-якій галузі. 

 

(39) Пунктом 5 Критеріїв оцінки встановлено, що критерії не застосовуються до суб’єктів  

господарювання, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про 

банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість 

місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом 

України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що 

підтверджується відповідними органами державної влади, визнають свою 

неспроможність своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через 

незадовільний стан фінансово-господарської діяльності. 
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(40) Відповідно до пункту 6 Критеріїв оцінки державна допомога для забезпечення розвитку 

регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, крім новостворених 

суб’єктів малого підприємництва, надається в будь-якій формі. 

 

(41) Пунктом 7 Критеріїв оцінки встановлено, що у разі коли суб’єкт господарювання є 

отримувачем державної допомоги за різними програмами державної допомоги та/або 

індивідуальної державної допомоги, з метою визначення сукупного розміру державної 

допомоги на забезпечення розвитку регіонів та підтримку середнього та малого 

підприємництва ураховується розмір всіх витрат, зазначених у пункті 3 цих критеріїв, 

за всіма чинними програмами державної допомоги та індивідуальної державної 

допомоги. 

 

(42) Відповідно до пункту 8 Критеріїв оцінки  максимальний розмір державної допомоги 

для забезпечення розвитку регіонів, у тому числі для підтримки інвестицій та створення 

нових робочих місць у результаті реалізації інвестиційного проекту, становить: 

- для суб’єктів середнього підприємництва — до 60 відсотків таких витрат;  

- для суб’єктів малого підприємництва — до 70 відсотків таких витрат. 

Витрати за інвестиційним проектом на придбання нематеріальних активів суб’єктами 

великого підприємництва повинні становити не більш як 50 відсотків сукупного 

розміру витрат на реалізацію інвестиційного проекту за рахунок державної допомоги, а 

для суб’єктів середнього та малого підприємництва — до 100 відсотків. 

 

(43) Відповідно до пункту 10 Критеріїв оцінки визначення максимального розміру 

державної допомоги для забезпечення розвитку регіонів і підтримки середнього та 

малого підприємництва й витрат, що можуть бути відшкодовані суб’єктам 

господарювання, здійснюється з урахуванням податків та інших зборів. 

 

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

 

(44) На підставі наведеного, а також інформації, отриманої в процесі розгляду справи, 

програма підтримки передбачає надання підтримки суб’єктам малого і середнього 

підприємництва за рахунок коштів міського бюджету у формі відшкодування частини 

відсотків за кредитами. 

 

(45) Відповідно до статті 1 Закону державна допомога суб’єктам господарювання – 

підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи 

місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, 

створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих 

видів господарської діяльності. 

 

(46) Отже, державна підтримка за рахунок місцевих ресурсів надається суб’єктам 

господарювання у формі відшкодування частини відсотків за кредитами, наданих 

суб’єктам малого та середнього підприємництва, при цьому вони є учасниками 

відповідних ринків, на яких здійснюють свою діяльність. Крім того, підтримка 

надається суб’єктам, які здійснюють окремі види діяльності, що визначені 

пріоритетними Програмою економічного та соціального розвитку міста Суми на 

відповідний рік. Відтак зазначена підтримка створюватиме переваги таким суб’єктам 

господарювання для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів 

господарської діяльності, яких вони не могли б отримати за нормальних ринкових умов. 

Отже, така державна підтримка є державною допомогою суб’єктам господарювання 

відповідно до Закону. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/57-2018-%D0%BF#n15
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(47) Ціллю програми державної допомоги є сприяння окремим видам господарської 

діяльності, що відповідає частині першій статті 6 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання». 

 

(48) За інформацією, поданою в Повідомленні, програма державної допомоги за рахунок 

коштів міського бюджету передбачена для сприяння окремим видам господарської 

діяльності, фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з 

міського бюджету міста Суми, спрямованої на поліпшення бізнес-клімату та 

формування позитивного іміджу міста для залучення інвестицій, збільшення кількості 

суб’єктів малого та середнього підприємництва та підвищення показників їх діяльності, 

що відповідає меті, зазначеній у підпункті 1 пункту 3 Критеріїв оцінки.  

 

(49) Програмою та Порядком надання фінансової підтримки за рахунок коштів міського 

бюджету не встановлено переліку допустимих витрат, на які спрямовуватиметься 

державна допомога, що не відповідає положенням підпункту 2 пункту 3 Критеріїв 

оцінки. Разом з тим, при встановленні допустимими інвестиційних витрат необхідно 

врахувати положення підпункту 3 пункту 3 Критеріїв оцінки. 

 

(50) Пунктом 1.4 Порядку встановлено, що до участі в конкурсному відборі не 

допускаються суб’єкти малого й середнього підприємництва, які: 

- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, 

недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних 

паперів; 

- є нерезидентами України; 

- здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів, обмін валют; 

- здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів 

діяльності; 

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство; 

- перебувають на стадії припинення юридичної особи або припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; 

- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за 

наданням фінансової підтримки; 

- мають заборгованість перед бюджетами, державними цільовими фондами, 

працівниками з виплати заробітної плати; 

- отримували державну підтримку з порушенням умов щодо цільового 

використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку; 

- отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не 

закінчився; 

- здійснюють діяльність, що суперечить чинному законодавству; 

- є членами Конкурсної комісії або близькими особами членів Конкурсної комісії в 

розумінні статті 1 розділу І Закону України «Про запобігання корупції». 

Зазначене відповідає положенням пункту 5 та пункту 7 Критеріїв оцінки. 

 

(51) Пунктом 1.2 Порядку встановлено що кошти міського бюджету міста Суми 

спрямовуються на часткову компенсацію суми, фактично витраченої суб’єктами малого 

і середнього підприємництва на сплату відсотків за користування коротко- і 

середньостроковими кредитами, що надані банками на реалізацію бізнес-планів 

суб’єктів малого і середнього підприємництва, під відсоткову ставку не більше ніж 30 

відсотків річних, що відповідає положенням пункту 6 Критеріїв оцінки та пункту 8 

Критеріїв оцінки. 
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(52) Враховуючи викладене, державна допомога, що надається Сумською МР суб’єктам 

малого та середнього підприємництва на підставі Програми у формі відшкодування 

частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого та середнього 

підприємництва,  є допустимою державною допомогою, за умови внесення надавачем 

державної допомоги таких змін до умов її надання: 

 1) державна допомога повинна спрямовуватися на чіткий перелік витрат відповідно до 

підпункту 2 пункту 3 Критеріїв оцінки, відповідні положення повинні бути внесені в 

Програму; 

2) у разі включення надавачем до зазначеного переліку витрат на реалізацію 

інвестиційних проектів, необхідно врахувати вимоги підпункту 3 пункту 3 Критеріїв 

оцінки і внести відповідні положення в Програму. 

 

(53) Разом з тим відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» надавачі державної допомоги зобов’язані 

щороку, до 1 квітня наступного року, подавати Уповноваженому органові у 

визначеному ним порядку інформацію про чинну державну допомогу, її мету, форми, 

джерела, отримувачів та їхні частки у загальному обсязі наданої протягом минулого 

фінансового року державної допомоги у межах відповідної програми або інформацію 

про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася.  

 

(54) Листом Комітету від 20.12.2018 № 500-29/02-17373 було надіслано копію подання з 

попередніми висновками № 500 – 26.15/10-18-ДД/485-спр від 20.12.2018. Відповідно до 

рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення  

№ 0303509072615 копія зазначеного подання була отримана Департаментом Сумської 

МР 02.01.2019. На 24.01.2019 зауваження чи заперечення у зв’язку з розглядом справи 

від Департаменту Сумської МР до Комітету не надходили. 

 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», статтею 11 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання», пунктом 1 розділу IX Порядку розгляду справ про державну допомогу 

суб’єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету 

України від 12 квітня 2016 року № 8-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  

06 травня 2016 року за № 686/28816, Антимонопольний комітет України 

 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

Визнати, що підтримка у формі відшкодування частини відсотків за кредитами, 

наданими суб’єктам малого та середнього підприємництва,  на підставі рішення Сумської 

міської ради від 30.11.2016 № 1451-МР «Про цільову Програму підтримки малого і 

середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки» та рішення Сумської міської ради 

від 26.07.2017 № 2383-МР «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки 

суб’єктам малого та середнього підприємництва з міського бюджету м. Суми» на період з 

01.01.2017 по 31.12.2019 у сумі 3 000,0 тис. гривень,  є допустимою державною допомогою 

відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» за 

умови внесення надавачем державної допомоги таких змін до умов її надання:  

1) державна допомога повинна спрямовуватися на чіткий перелік витрат  відповідно до 

підпункту 2 пункту 3 Критеріїв оцінки, відповідні положення повинні бути внесені в 

Програму підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки, 

затверджену рішенням Сумської міської ради від 30.11.2016 № 1451-МР; 
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2) у разі включення надавачем до зазначеного переліку витрат на реалізацію 

інвестиційних проектів, необхідно врахувати вимоги підпункту 3 пункту 3 Критеріїв оцінки і 

внести відповідні положення в Програму підтримки малого і середнього підприємництва в  

м. Суми на 2017-2019 роки, затверджену рішенням Сумської міської ради від 30.11.2016  

№ 1451-МР. 

 

Надавач підтримки зобов’язаний проінформувати Антимонопольний комітет України 

про внесені зміни до умов надання державної допомоги у строк передбачений пунктом 3 

розділу 9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                        Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


