
 

РІШЕННЯ 
 
14 травня 2020 р.                             Київ                                     № 294-р  

 

 

Про результати розгляду  

справи про державну допомогу 

 
За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Корюківської 

міської ради, яке надійшло на Портал державної допомоги за реєстраційним номером у 

базі даних 23749 (вх. № 551 – ПДД від 12.09.2019), розпорядженням державного 

уповноваженого Антимонопольного комітету України від 18.11.2019 № 05/398-р 

розпочато розгляд справи № 500-26.15/129-19-ДД про державну допомогу для проведення 

поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції (далі – Справа). 

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи                                               

№ 500-26.15/129-19-ДД про державну допомогу та подання з попередніми висновками                           

від 07.05.2020 № 500-26.15/129-19-ДД/232-спр,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ 

 

(1) На Портал державної допомоги за реєстраційним номером у базі даних 23749                 

(вх. № 551 – ПДД від 12.09.2019) Корюківською міською радою відповідно до статті 

9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» було подано 

повідомлення про нову державну допомогу (далі – Повідомлення). 

 

(2) За результатами розгляду повідомлення про державну допомогу розпорядженням 

державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 18.11.2019                         

№ 05/398-р розпочато розгляд справи № 500-26.15/129-19-ДД для проведення 

поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції. Листом 

Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) від 18.11.2019                                             

№ 500-29/05-14986 направлено копію зазначеного розпорядження на адресу 

Корюківської міської ради. На офіційному вебпорталі Комітету опубліковано 

інформацію про початок розгляду справи про державну допомогу із зверненням до 

всіх заінтересованих осіб щодо подання ними протягом 30 календарних днів 

вмотивованих заперечень та зауважень щодо надання державної допомоги та іншої 

інформації у зв’язку з розглядом справи про державну допомогу. 

 

(3) Листом від 17.01.2020 № 500-29/05-805 Комітет звернувся до Корюківської міської 

ради щодо надання інформації, необхідної для розгляду Справи. 

 

(4) Листами від 04.02.2020 № 558/04-03 (вх. № 5-01/2487 від 25.02.2020), від 11.02.2020        

№ 696/04-03 (вх. № 5-01/1845 від 12.02.2020), від 16.03.2020 № 990/04-03                           

(вх. № 5-01/3433 від 16.03.2020) та від 07.05.2020 № 1195/04-03                                                

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
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(вх. № 5-01/5770 від 07.05.2020) Корюківська міська рада надала запитувану 

інформацію. 

 

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ 

 

2.1. Надавач підтримки 

 

(5) Корюківська міська рада (15300, м. Корюківка, Чернігівська обл., вул. Бульварна, 6, 

ідентифікаційний код юридичної особи 04061760). 

 

2.2. Отримувач підтримки 

 

(6) Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради                                      

(далі – КП «Благоустрій», Підприємство) (15300, м. Корюківка, Чернігівська обл.,               

вул. Галини Костюк, 16, ідентифікаційний код юридичної особи 41766296). 

 

2.3. Мета (ціль) підтримки 

 

(7) Метою (ціллю) підтримки є забезпечення стабільної роботи підпорядкованого 

міській раді комунального підприємства, відповідно до своїх функціональних 

призначень, з реалізації комплексу заходів щодо забезпечення утримання в 

належному санітарно-технічному стані території громади та покращення її 

естетичного вигляду. 

 

2.4. Очікуваний результат 

 

(8) Здійснення ряду основних заходів щодо створення відповідних умов для 

забезпечення надання населенню послуг у сфері благоустрою, відповідно до 

встановлених нормативів і стандартів. 

 

2.5. Підстава для надання підтримки 

 

(9) Закон України «Про місцеве самоврядування України». 

 

(10) Закон України «Про благоустрій населених пунктів». 

 

(11) Рішення сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019                          

№ 5-31/VII «Про затвердження Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради 

на 2020-2022 роки». 

 

2.6. Форма підтримки  

 

(12) Поточні та капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).   

 

2.7. Обсяг підтримки 

 

(13) Загальний обсяг підтримки – 18 200 000 грн. 

2020 рік – 6 300 000 грн;  

2021 рік – 5 700 000 грн;  

2022 рік – 6 200 000 грн. 
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2.8. Тривалість підтримки 

 

(14)  З 01.01.2020 по 31.12.2022. 

 

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

 

(15) Відповідно до зазначеної в Повідомленні інформації підтримка надається  

КП «Благоустрій» у формі поточних та капітальних трансфертів підприємствам 

(установам, організаціям) з метою здійснення заходів комплексного благоустрою з 

метою забезпечення стабільної роботи підпорядкованого міській раді комунального 

підприємства, відповідно до своїх функціональних призначень з реалізації 

комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному 

стані території громади та покращення її естетичного вигляду.  

 

(16) За інформацією, наданою в Повідомленні, підтримка надаватиметься на підставі 

рішення сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019                         

№ 5-31/VII «Про затвердження Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради 

на 2020-2022 роки». 

 

(17) Обсяг витрат, на покриття яких КП «Благоустрій» використовуватиме державну 

допомогу: 

Найменування напрямів фінансування 
2020 рік, 

 грн 

2021 рік, 

грн 

2022 рік, 

грн 

Заробітна плата з нарахуваннями 2 300 000 2 500 000 2 700 000 

Предмети й матеріали з благоустрою (урни 

для сміття, квіти, саджанці дерев, 

субстрати, спецодяг, пакети для сміття, 

рукавички, лопати, сапи, граблі, віники, 

щітки, фарба, підставки під квіти, вазони 

під квіти, система крапельного поливу 

квітів та інше) 

500 000 600 000 700 000 

Пально-мастильні матеріали 400 000 500 000 600 000 

Електроматеріали для утримання мережі 

вуличного освітлення (світильники, LED 

лампи для світильників, кабель, провід, 

електролічильніки, сипи, електроопори, 

автоматичні вимикачі та інше) 

1 189 000 1 188 000 1 186 000 

Спецтехніка (трактор Білорусь-82.1, 

трактор ХТЗ-150К (2шт.) із навісним 

обладнанням (відвал снігоочисний, 

роторна косарка, щітка, дробильна 

машина) 

1 700 000 700 000 800 000 

Оплата комунальних послуг 11 000 12 000 14 000 

Придбання матеріалів (шелівки, цвяхів, 

фарби, шиферу) для зібрання саморобних 

торговельних павільйонів та ремонт 

зазначених павільйонів  

200 000 200 000 200 000 

Всього 6 300 000 5 700 000 6 200 000 
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(18) Відповідно до інформації, отриманої від надавача, КП «Благоустрій» здійснює такі 

основні види діяльності:  

- виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення зелених насаджень (у тому 

числі снігозахисних та протиерозійних) уздовж вулиць та доріг, у парках, скверах, на 

алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, 

санітарно-захисних зонах (зокрема спилювання аварійних гілок і в подальшому їх 

подрібнення); 

- квіткове оформлення території населених пунктів Корюківської територіальної 

громади;  

- обслуговування мереж вуличного освітлення, здійснення капітального та поточного 

ремонту електромереж вуличного освітлення;  

утримання в належному технічному стані об’єктів вулично-дорожньої мережі міста 

Корюківка, а саме: чистка тротуарів міста від снігу, обкошування узбіччя доріг 

міста, підмітання тротуарів міста. 

 

(19) Відповідно до отриманої від надавача інформації у 2019 році КП «Благоустрій» 

здійснювало комерційну діяльність, а саме:  

- електромонтажні роботи;  

- надання в оренду рухомого й нерухомого майна;  

- надання автотранспортних послуг; 

- надання послуг з організації «Шлюб за добу»;  

- неспеціалізована оптова торгівля (пластикові пляшки);  

- послуги з прибирання.  

 

(20) Обсяг діяльності, що здійснювалась на комерційній основі, до загального обсягу 

робіт отримувача за 2019 рік становила 3,98 %. 

 

(21) Відповідно до отриманої від надавача інформації на території Корюківської 

об’єднаної територіальної громади відсутня конкуренція із зазначеного вище виду 

діяльності. Листів та заяв від інших суб’єктів господарювання на здійснення 

зазначеної діяльності на території Корюківської об’єднаної територіальної громади 

до Корюківської міської ради не надходило. 

 

(22) Корюківська міська рада постійно здійснює моніторинг цін та вивчає можливість 

залучення інших суб’єктів господарювання, які теоретично можуть надавати 

послуги із благоустрою (прибирання, озеленення, обслуговування електромереж) за 

допомогою загальнодоступної мережі Інтернет.  

 

(23) Корюківська міська рада вивчала можливість отримання послуг із благоустрою на 

території громади від інших суб’єктів господарювання, проте приватний бізнес не 

готовий працювати з нульовою рентабельністю та при цьому зазнавати 

інвестиційних витрат.  

 
(24) Разом із тим, на сьогодні Корюківською міською радою не виявлено жодного 

суб’єкта господарювання, який взмозі забезпечити виконання функцій із 

благоустрою, які сьогодні надає КП «Благоустрій», як за обсягом та ціною, так і за 

якістю. 

 

(25) У разі виявлення подібних суб’єктів господарювання Корюківська міська рада буде 

приймати рішення щодо проведення конкурсу із залучення таких суб’єктів 

господарювання для надання послуг  із благоустрою міста. 
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(26) Розмір державної підтримки для КП «Благоустрій», зокрема, на заробітну плату із 

нарахуваннями для працівників з метою утримання в належному санітарно-

технічному стані території громади та покращення її естетичного вигляду визначався 

на підставі розрахунку середнього рівня заробітної плати в Корюківському районі, 

яка станом на ІІІ квартал 2019 року становить 9 696 грн та в Чернігівській області –  

8 526 грн. 

 

(27) Для здійснення діяльності із забезпечення утримання в належному санітарно-

технічному стані території громади на 01.01.2020 затверджено  26 штатних одиниць, 

з яких фактично заповнено 23 одиниці. Середній рівень заробітної плати за місяць 

працівників КП «Благоустрій» у 2019 році становив 7 498,71 грн. 

 

(28) Згідно зі статтею 22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

комплексним благоустроєм вважається, зокрема, встановлення малих архітектурних 

форм. З метою подолання стихійної торгівлі на вулицях міста Корюківка за кошти 

державної підтримки планується пристосувати єдині місця для проведення ярмарків, 

забезпечити нормальні санітарні умови шляхом зведення торгівельних павільйонів 

(саморобних), цей вид діяльності має соціальну спрямованість. 

 

(29) Згідно з інформацією, отриманою від надавача, придбання предметів і матеріалів із 

благоустрою, пально-мастильних матеріалів, електроматеріалів, спеціальної техніки, 

матеріалів для зібрання саморобних торговельних павільйонів КП «Благоустрій» 

буде проводити, враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України та Закону 

України «Про публічні закупівлі». Тобто, зазначене вище обладнання буде придбано 

за процедурою конкурсних закупівель через систему електронних торгів «ProZorro», 

а оплата здійснюватиметься за фактично поставлений товар на умовах укладеного 

договору, у рамках затверджених бюджетних асигнувань. Економія коштів після 

проведення процедур закупівель повертається до міського бюджету.  
 

(30) Зазначені предмети й матеріали з благоустрою, пально-мастильні матеріали, 

електроматеріали, спеціальна техніка, матеріали для зібрання саморобних 

торговельних павільйонів не будуть здаватися в оренду, брати участь у будь-яких 

тендерах та здійснювати іншу комерційну діяльність. 
 
(31) Парки, сквери, набережна, вуличне освітлення, які будуть обслуговуватися технікою 

та матеріалами, що закуповуватимуться за рахунок державної допомоги, знаходяться 

на балансі Корюківської міської ради. 

 

(32) Усі послуги, що надаються з допомогою техніки, обладнання, предметів та 

матеріалів, які закуповуватимуться  за рахунок державної допомоги, – будуть 

надаватися населенню безкоштовно. 

 

(33) Під час складення кошторису витрат Підприємства, що здійснює заходи із створення 

відповідних умов для забезпечення надання населенню послуг у сфері благоустрою, 

для КП «Благоустрій» була виключена можливість отримання прибутку за вказані 

послуги. 

 

(34) За інформацією, наданою в Повідомленні, КП «Благоустрій» здійснює 

бухгалтерський облік на окремих синтетичних та аналітичних рахунках, веде 

належний розподіл доходів та витрат, які надходять із бюджету та від комерційної 
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діяльності. Проводиться постійний контроль за надходженням і використанням 

бюджетних коштів. 

 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

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

допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон) 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. 

  

(36) 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. 

 

(37) Статтею 78 Господарського кодексу України передбачено, що комунальне унітарне 

підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в 

розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і 

входить до сфери його управління. 

 

(38) Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство,                        

є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його 

функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами. 

 

(39) Майно комунального унітарного підприємства перебуває в комунальній власності й 

закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне 

комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне 

некомерційне підприємство). 

 

(40) Статутом КП «Благоустрій», затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання 20.12.2018 (далі – Статут), передбачено, що 

Підприємство створено на підставі рішення Корюківської міської ради від 27.10.2017 

«Про створення комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської 

ради та затвердження його Статуту» і  перебуває в управлінні Корюківської міської 

ради та її виконавчого комітету. 

 

(41) Відповідно до інформації, наданої в Повідомленні, майно КП «Благоустрій»                           

є комунальною власністю.  

 

(42) Згідно з пунктом 2.1 Статуту основною метою діяльності Підприємства є діяльність 

з організації забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою 

населених пунктів Корюківської територіальної громади, а також розроблення і 

здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених 

пунктів Корюківської територіальної громади в належному стані, її санітарного 

очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних 

ландшафтів, інших природних комплексів та об’єктів. 
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(43) Згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування України» до 

власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належить: організація благоустрою та здійснення контролю за станом 

благоустрою населених пунктів. 

 

(44) Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до 

повноважень сільських, селищних і міських рад та  їх виконавчих органів у сфері 

благоустрою населених пунктів, зокрема, належить: 

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів; 

- затвердження правил  благоустрою  територій населених пунктів; 

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з 

іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою  населених пунктів, 

визначення повноважень цих органів (служб); 

- забезпечення виконання місцевих  програм та здійснення заходів з благоустрою 

населених пунктів.  

 

(45) Згідно зі статтею 22  Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території 

населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз 

тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, 

обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього 

освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, 

здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і 

санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду. 

 

(46) Відповідно до статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

елементами (частинами) об’єктів благоустрою, зокрема, є засоби та обладнання 

зовнішнього освітлення. 

 

(47) Статтею 15  Закону України «Про благоустрій населених пунктів»  визначено, що: 

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування  можуть  утворювати 

підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної  та  комунальної  

власності; 

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання  і своєчасний 

ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах 

залучати для цього інші підприємства, установи та організації; 

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням 

підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання  та 

ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний  рік 

та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган 

місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть 

відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі. 

 

(48) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів 

проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

 

(49) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» до об’єктів благоустрою населених пунктів, зокрема, належать майдани, 

площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та 

велосипедні доріжки. 
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(50) Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України для здійснення програм та 

заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування 

надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав 

розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників 

бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. 

 

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

 

5.1.  Визнання належності заходу підтримки до державної допомоги 

 

5.1.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 

 

(51) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що 

суб'єкт господарювання – юридична особа незалежно від організаційно-правової 

форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, 

реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка 

здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів 

господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. 

 

(52) КП «Благоустрій», якому надається державна підтримка у формі поточних та 

капітальних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) є суб’єктом 

господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

 

5.1.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави 

 

(53) Пунктом 16 частини першої статті 1 Закону встановлено, що ресурси держави – 

рухоме і нерухоме майно, кошти державного бюджету, інші кошти, що є об’єктом 

права державної власності, земля та інші природні ресурси, що є об’єктами права 

власності Українського народу, бюджети фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими 

управляють чи розпоряджаються органи влади. 

 

(54) Відповідно до статті 4 Закону державна допомога полягає у передачі ресурсів 

держави чи місцевих ресурсів окремим суб’єктам господарювання, а також у втратах 

доходів відповідних бюджетів. 

 

(55) Отже, надання підтримки КП «Благоустрій» на здійснення комплексу заходів щодо 

забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території громади 

та покращення її естетичного вигляду здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, тобто за рахунок ресурсів держави в розумінні Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання». 

 

5.1.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 

 

(56) Відповідно до статті 264 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), сторони домовились, що вони 

застосовуватимуть статті 262, 263 (3) або 263 (4) Угоди з використанням як джерела 

тлумачення критеріїв, що випливають із застосування статей 106, 107 та 93 Договору 

про функціонування Європейського Союзу (далі ‒ ДФЄС), зокрема відповідну 
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судову практику Суду Європейського Союзу, а також відповідне вторинне 

законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні 

акти Європейського Союзу. 

 

(57) Згідно з пунктом 66 Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної 

допомоги згідно зі статтею 107 (1) ДФЄС перевагою вважається будь-яка економічна 

вигода, яка була б недоступною для суб’єкта господарювання за звичайних ринкових 

умов, тобто за відсутності втручання держави. При цьому будь-яка компенсація 

витрат, пов’язаних із виконанням нормативних обов’язків, передбачає надання 

переваги відповідному суб’єкту господарювання (пункт 37 зазначеного 

Повідомлення).  

 

(58) Відповідно до пункту 97 Повідомлення Європейської комісії щодо поняття 

державної допомоги згідно зі статтею 107 (1) ДФЄС, якщо операція проводилася із 

застосуванням процедури торгів або на рівних умовах, це є прямим і конкретним 

доказом її відповідності ринковим умовам.  

 

(59) При цьому процедура торгів має бути конкурентною, щоб усі зацікавлені учасники, 

які відповідають умовам, могли взяти участь у процесі, прозорою, щоб усі 

зацікавлені учасники мали право на отримання належної інформації на кожному 

етапі процедури торгів, недискримінаційною. 

 

(60) Оскільки КП «Благоустрій» не було обрано за конкурентною процедурою, не можна 

стверджувати, що надана йому економічна вигода у вигляді поточних та капітальних 

трансфертів підприємствам (установам, організаціям) була б доступною для нього на 

звичайних ринкових умовах.  

 

(61) Крім того, Корюківська міська рада не надала доказів та достатніх обґрунтувань 

того,  що державна підтримка визначена на мінімально можливому рівні, тобто що за 

звичайних ринкових умов, зокрема при виборі КП «Благоустрій» за конкурентною 

процедурою,  витрати місцевого бюджету для забезпечення надання населенню 

послуг у сфері благоустрою не були б меншими за ті, які мають бути витрачені на 

забезпечення діяльності КП «Благоустрій».  

 

(62) Отже, надання державної підтримки КП «Благоустрій» на здійснення комплексу 

заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані 

території громади та покращення її естетичного вигляду не виключає створення 

переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів 

господарської діяльності. 

 

5.1.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(63) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання 

з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами 

господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають 

можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок, у свою 

чергу, є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного 

часу і в межах певної території є попит і пропозиція. 
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(64) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або 

загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб’єктові господарювання 

повинна стосуватися діяльності такого суб’єкта щодо виробництва товару 

(виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову 

визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку. 

 

(65) Відповідно до отриманої від надавача інформації, послуги КП «Благоустрій», на які 

спрямовується державна підтримка, надаються населенню безкоштовно, тому не 

реалізуються на ринку, у розумінні Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», та не беруть участі в господарському обороті. 

 

(66) Отже, підтримка КП «Благоустрій» не спотворює економічної конкуренції. 

 

5.1.5.  Віднесення повідомленої державної підтримки до державної допомоги 

 

(67) Враховуючи викладене, повідомлена підтримка, яку надає Корюківська міська рада 

комунальному підприємству «Благоустрій» у формі поточних та капітальних 

трансфертів підприємствам (установам, організаціям) на здійснення комплексу 

заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані 

території громади та покращення її естетичного вигляду, що виділяється на підставі 

рішення сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019                              

№ 5-31/VII «Про затвердження Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради 

на 2020-2022 роки» на період 01.01.2020 по 31.12.2022 у сумі 18 200 000 гривень,                

не є державною допомогою відповідно до Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання». 
 

5.2. Необхідність дотримання умов 

 

(68) Разом із тим слід зазначити, що: 

- державне фінансування КП «Благоустрій» повинно спрямовуватися лише на 

покриття витрат, які пов’язані з придбанням предметів і матеріалів із благоустрою, 

пально-мастильних матеріалів, електроматеріалів, спеціальної техніки, матеріалів 

для зібрання саморобних торговельних павільйонів для виконання комплексних 

заходів з утримання майна (об’єктів та елементів благоустрою) та підвищення якості 

санітарного очищення територій міста, і в жодному разі не повинно покривати 

витрати на здійснення комерційної діяльності (тобто до відповідності укладених 

угод з фізичними особами та суб’єктами господарювання); 

- використання коштів державної підтримки КП «Благоустрій» на здійснення 

комерційної діяльності може містити ознаки державної допомоги; 

- надавач підтримки має забезпечити постійний контроль за обліком доходів, витрат 

та видатків за видами діяльності та за джерелами фінансування отримувача 

підтримки, окремо в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків; 

- працівники, які задіяні в комерційній та некомерційній діяльності Підприємства, 

мають знаходитися в окремих підрозділах штатного розкладу Підприємства та  

отримувати заробітну плату з різних джерел фінансування; якщо як у комерційній, 

так і в  некомерційній діяльності задіяні одні й ті ж самі працівники,  має бути 

забезпечено ведення обліку робочого часу, протягом якого кожен із таких 

працівників був задіяний у комерційній та некомерційній діяльності підприємства,  

зазначені працівники мають отримувати заробітну плату з різних джерел 

фінансування пропорційно часу, протягом якого вони були задіяні в різних видах 

діяльності Підприємства; 
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- надавач державної підтримки має забезпечити контроль за тим, щоб товари, роботи 

та послуги, закуплені за рахунок ресурсів держави, не використовувалися для 

комерційної діяльності Підприємства. 

 

(69) Зазначена оцінка була здійснена з урахуванням того, що КП «Благоустрій» 

функціонує відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», якою, зокрема, передбачено право органів місцевого самоврядування 

утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою комунальної 

власності. 

 

(70) Наведені в цьому рішенні обґрунтування та висновки застосовуються виключно для 

цілей застосування положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» та не охоплюють правовідносин, що регулюються Законом 

України «Про захист економічної конкуренції». 

 

(71) На подання з попередніми висновками від 2907.05.2020 № 500-26.15/129-19-ДД/232-

спр Корюківська міська рада листом від 08.05.2020 № 1198/04-03 (вх. № 5-01/5916 

від 12.05.2020) повідомила про відсутність будь-яких зауважень та заперечень до 

подання.  

 

 Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 8 і 11 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» та пунктом 8 розділу VI 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 поточних та капітальних трансфертів підприємствам 

(установам, організаціям) на здійснення комплексу заходів щодо забезпечення утримання 

в належному санітарно-технічному стані території громади та покращення її естетичного 

вигляду, що виділяється на підставі рішення сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 № 5-31/VII «Про затвердження Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки» комунальному підприємству «Благоустрій» на період з 

01.01.2020 по 31.12.2022 у сумі 18 200 000 гривень, не є державною допомогою 

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

 

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України може відкликати 

прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що 

призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, 

встановленому цією статтею. 

 

Голова Комітету                                                                                      Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 


