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Minutes of the meeting / Протокол зустрічі 

Meeting agenda (Annex 1)  Порядок денний зустрічі (додаток 1 ) 

List of participants (Annex 2) Список учасників (додаток 2) 

Meeting Summary: 

During the meeting participants expressed the 

importance of establishing a Sectoral Working Group 

(SWG) on State aid issues in order to increase the 

effectiveness of cooperation between the state 

authorities and AMCU in the field of monitoring and 

control of state aid and coordination of international 

technical assistance (ITA). The draft work plan of the 

SWG for the next 6 months was discussed. The 

AMCU briefly presented the draft assessment criteria 

of compatibility of temporary State aid measures to 

support economy in current conditions of COVID-19. 

The participants agreed to form subgroups on 

particular topics of the plan at the departments and 

ITA project level and expressed readiness to hold 

monthly meetings of the SWG in view of the urgency 

of issues within the SWG competence. AMCU also 

noted the effective cooperation with development 

partners (DPs) and the ITA project, as well as the need 

to continue such cooperation in 2021 to support further 

development of legislation and regulations in the field 

of state aid and their application in the field of state 

aid. 

 

 

 

The meeting resulted in the following: 

 The work plan of the SWG on State aid by the 

end of 2020 was presented and would be 

finalized in accordance with the suggestions of 

SWG participants. In particular, SWG working 

plan provides consideration of the following 

issues:  

- Discussion of the draft Law of Ukraine “On 

State aid to undertakings”; 

- Development of assessment criteria of 

compatibility of temporary State aid 

measures to support economy in current 

Резюме зустрічі:  

Під час зустрічі учасники засідання  відзначили 

важливість утворення Галузевої робочої групи 

(ГРГ) з питань державної допомоги з метою 

підвищення ефективності співпраці між 

органами влади та АМКУ в сфері моніторингу 

та контролю державної допомоги та координації 

міжнародної технічної допомоги (МТД).  Було 

обговорено проект плану роботи ГРГ на 

наступні 6 місяців. АМКУ коротко представив 

проект критеріїв оцінки допустимості для 

тимчасових заходів державної допомоги, 

спрямованих на підтримку економіки в умовах 

коронавірусної хвороби COVID-19.  Було 

погоджено необхідність створення тематичних 

підгруп для опрацювання окремих питань плану 

роботи на рівні департаментів та проекту МТД; 

висловлено готовність щомісячного проведення 

зустрічей ГРГ у зв’язку з нагальністю розгляду 

питань, віднесених до компетенції ГРГ. Також 

АМКУ відзначив ефективну співпрацю з 

партнерами з розвитку (ПР) та проєктом МТД, а 

також необхідність продовження такої співпраці 

на 2021 рік з огляду на  необхідність 

подальшого розвитку законодавства та 

підзаконних актів та їх застосування в сфері 

державної допомоги.   

За результатами засідання відзначено таке: 

 Представлено план дій ГРГ з питань 

державної допомоги до кінця 2020 року, 

який може бути доопрацьовано 

відповідно до пропозицій учасників ГРГ. 

Зокрема, план дій ГРГ передбачає 

розгляд наступних питань: 

- Обговорення Проекту Закону “Про 

державну допомогу суб’єктам 

господарювання”; 

- Розроблення Критеріїв оцінки 

допустимості для тимчасових заходів 
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conditions of COVID-19 and other criteria 

if necessary; 

- Development of amendments to the Tax 

and Customs Codes (in part of State aid).  

 The Terms of Reference of SWG on State aid 

issues, approved at the meeting of the 

Antimonopoly Committee of Ukraine on 30 

July 2020, was proposed (Annex 3). Mr 

Johannes Baur, First Counsellor, Head of 

Operations Section 3 "Economic Cooperation, 

Energy, Transport and Environment" of the 

European Union Delegation to Ukraine, 

stressed the need to keep flexibility in the 

provisions of the Terms of Reference for more 

efficient work of the SWG. He confirmed that 

the EU Delegation will be ready to co-chair the 

SWG on State Aid; 

 The rationale for thematic subgroups was 

agreed, which will allow involving the relevant 

ministries into the consideration of certain 

issues of the SWG. The participants stressed 

the need to create subgroups at the level of the 

respective Department of Ministry of 

Economic Development, Trade and Agriculture 

of Ukraine, the Department of Monitoring and 

Control of State Aid of the Antimonopoly 

Committee of Ukraine and ITA Project for 

effective consideration of issues within the 

SWG competence; 

 Deputy Minister of Economy Svitlana 

Panaiotidi noted the organizational changes in 

the Cabinet of Ministers, namely the creation 

of the Ministry of Strategic Industries, which 

will need to be taken into account in the SWG 

work and the development of secondary 

legislation on State aid issues; 

 Dar'ya Cherednichenko, Deputy Chair of the 

Antimonopoly Committee of Ukraine - State 

Commissioner, mentioned that the work plan of 

SWG is very ambitious and therefore the 

support of the International Technical Support 

Project "Support to the Antimonopoly 

Committee of Ukraine for Enforcing State Aid 

rules" (SESAR Project) is needed in 2021 as 

well in order to ensure that the most important 

державної допомоги, спрямованих на 

підтримку економіки в умовах 

коронавірусної хвороби COVID-19 та 

інших критеріїв у разі необхідності; 

- Розроблення змін до Податкового та 

Митного кодексів (в частині 

державної допомоги); 

 Запропоновано Регламент ГРГ з питань 

державної допомоги, погоджений на 

засіданні Антимонопольного Комітету 

України 30.07.2020 (додаток 3). Перший 

радник, керівник операційного відділу 3 

«Економічна співпраця, енергетика, 

траспорт і довкілля» Представництва 

Європейського Союзу в Україні пан 

Йоганнес Баур наголосив на збереженні 

гнучкості в положеннях Регламенту для 

більш ефективної роботи ГРГ; 

 Погоджено створення тематичних 

підгруп, що дасть можливість залучення 

відповідних міністерств до розгляду 

окремих питань ГРГ. Учасники 

наголосили на необхідності створення 

підгруп  на рівні відповідного 

Департаменту Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Департаменту 

моніторингу та контролю державної 

допомоги Антимонопольного Комітету 

України та проекту МТД для 

ефективного розгляду питань, що 

відносяться до компетенції ГРГ; 

 Заступник Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України Світлана Панаіотіді зазначила 

про організаційні зміни в Кабінеті 

Міністрів, а саме створення Міністерства 

з питань стратегічних галузей 

промисловості, що потрібно буде 

враховувати при роботі ГРГ та 

напрацюванні вторинного законодавства 

з питань державної допомоги 

 Дар’я Чередніченко, заступник Голови 

Антимонопольного комітету України – 

державний уповноважений, зазначила, 
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legislative acts on State aid are adopted in 

Ukraine.  

 Ms Cherednichenko presented the draft 

assessment criteria of the compatibility of 

temporary State aid measures to support the 

economy in the current condition of COVID-

19, developed by the Department for 

Monitoring and Control of State Aid based on 

the document provided by the experts of the 

SESAR Project. She also noted that the draft 

criteria is not the final version of the document, 

but a working version for discussion by the 

SWG participants, which contains the main 

tools currently used by EU Member States, and 

expressed hope that the Ministry of Economy 

will select the most appropriate tools for the 

needs of the Ukrainian economy and adapt 

them to the current situation in the country. 

 Stefan Sabau, Team Leader of the  SESAR 

Project, noted that during developing the draft 

criteria, all measures applicable in the EU 

Member States were taken into account. He 

also encouraged  not to exceed the threshold of 

the aid of up to 800,000 euros as this figure 

steams out from the EU Temporary 

Framework.  

 Daniil Volokytin, representative of the 

Ministry of Economic Development, Trade and 

Agriculture of Ukraine, noted that the Ministry 

has 4 structural units that work in the spheres 

mentioned in the criteria, and which will 

conduct comprehensive work on the draft 

criteria. The participants stressed the 

importance and urgency of approving the 

document. 

 

 

 

 

що план дій ГРГ є дуже амбітний, і тому 

підтримка Проекту міжнародної 

технічної підтримки "Підтримка 

Антимонопольного комітету України у 

впровадженні правил державної 

допомоги" (Проєкт SESAR) необхідна і у 

2021 році з метою забезпечення 

прийняття найважливіших законодавчих 

актів щодо державної допомоги в 

Україні. 

 Пані Чередніченко представила проєкт 

Критеріїв оцінки допустимості державної 

допомоги суб’єктам господарювання для 

тимчасових заходів, спрямованих на 

підтримку економіки в умовах 

коронавірусної хвороби COVID-19, 

розроблені Департаментом моніторингу і 

контролю державної допомоги на основі 

проєкту, наданого експертами Проєкту 

SESAR. Також вона зазначила, що проєкт 

критеріїв не є фінальною версією 

документу, а є робочою версією для 

обговорення учасниками ГРГ, який 

містить головні інструменти, що наразі 

використовуються країнами-членами 

Європейського союзу, та висловила 

сподівання що Міністерство економіки 

обере саме відповідні до потреб 

економіки України інструменти та 

адаптує їх до поточної ситуації в країні. 

 Керівник Проєкту міжнародної технічної 

підтримки Штефан Сабау зазначив, що 

при розробці проєкту критеріїв було 

взято до уваги всі заходи, що 

застосовуються в країнах-членах ЄС. 

Також він закликав не перевищувати 

пороговий розмір допомоги до 800 000 

євро, оскільки ця сума взята з 

Тимчасових рамкових положень ЄС.   

 Данііл Волокітін, представник 

Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України, зазначив, що наразі в 

Міністерстві є 4 структурні підрозділи, 

які працюють за напрямками, згаданими 
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Further actions to be taken: 

 To organize the first meeting of  thematic 

subgroup on State aid measures to support the 

economy in the current condition of COVID-19  

on 7 August 2020; 

 SWG participants to submit proposals to the 

draft assessment criteria of the compatibility of 

temporary State aid measures to support the 

economy in the current COVID-19 by 7 August 

2020. 

 Organize the second meeting of the SWG on 

State aid approximately in September (Friday 

is defined as the day of the week for the SWG, 

with a view to the schedule of co-

chairpersons). 

в критеріях, та які опрацьовують проєкт 

критеріїв. Учасники наголосили на 

важливості та терміновості затвердження 

документу; 

 

 

 

Подальші дії: 

 Організувати першу зустріч тематичної 

підгрупи стосовно  Критеріїв оцінки 

допустимості державної допомоги 

суб’єктам господарювання для 

тимчасових заходів, спрямованих на 

підтримку економіки в умовах 

коронавірусної хвороби COVID-19 7 

серпня 2020 року; 

 Учасникам ГРГ надати пропозиції до 

проєкту Критеріїв оцінки допустимості 

для тимчасових заходів державної 

допомоги, спрямованих на підтримку 

економіки в умовах коронавірусної 

хвороби COVID-19 до 7 серпня 2020 

року; 

 Організувати другу зустріч ГРГ з питань 

державної допомоги орієнтовно у вересні 

(визначено п’ятницю як день тижня ГРГ 

з огляду на графік співголів). 

 

Drafted by the SWG Secretariat  

Approved by: 

1. Dar'ya Cherednichenko - Deputy Chair of the 

Antimonopoly Committee of Ukraine - State 

Commissioner 

2. Stefan Sabau - Team Leader of the International 

Technical Assistance Project 

 

Date: 31.07.2020. 

Підготовлено секретаріатом ГРГ 

Погоджено: 

1. Дар’я Чередніченко - заступник Голови 

Антимонопольного комітету України - 

державний уповноважений 

2. Штефан Сабау - керівник Проєкту 

міжнародної технічної підтримки 

 

Дата: 31.07.2020. 

 


