
 
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

  РІШЕННЯ  

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 
 

 
11 грудня 2020 р.                                 Київ                                       № 49-р/тк 

      

 

Про визнання підтримки суб’єкта  

господарювання, зазначеної у  

повідомленні, такою, що не є державною 

допомогою відповідно до Закону 

 

 

За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Управління 

житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради за 

реєстраційним номером у базі даних 43358 (вх. № 1736-ПДД/1 від 09.09.2020) (далі – 

Повідомлення), яке було подано на виконання статті 9 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку 

подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до 

умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 04.03.2016 № 2-рп та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   

04.04.2016 за № 501/28631 (із змінами, внесеними розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 13.09.2018 № 18-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

27.11.2018 за № 1337/32789) (далі – Порядок), Тимчасова адміністративна колегія 

Антимонопольного комітету України 

 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ 

 

(1) Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 

Тернопільської міської ради відповідно до статті 9 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» подано до Антимонопольного комітету України 

(далі – Комітет) повідомлення про нову державну допомогу, зареєстроване в Комітеті за 

реєстраційним номером у базі даних 43358 (вх. № 1736-ПДД/1 від 09.09.2020). 

 

(2) Листом від 23.09.2020 №  500-29/05-12911 Комітетом було залишено Повідомлення без 

руху та запитано додаткову інформацію. 

 

(3) Листом вх. № 1825-ПДД/4 від 29.10.2020 Управління житлово-комунального 

господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради надало запитувану 

інформацію. 
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2. ВІДОМОСТІ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ 

 

2.1. Надавач підтримки 

 

(4)  Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 

Тернопільської міської ради  (далі – Управління ЖКГ, Надавач) (46000, м. Тернопіль, 

вул. Коперника, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 37333608). 

 

2.2. Отримувач підтримки 

 

(5)  Відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради (далі – Відділ технічного нагляду, 

Отримувач) (46000, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, ідентифікаційний код юридичної 

особи 21156999). 

 

2.3.  Мета (ціль) підтримки 

 

(6) Сприяння окремим видам господарської діяльності. 

 

(7) Здійснення контролю та технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту 

шляхово-мостового господарства, об’єктів міського благоустрою та капітальним 

ремонтом, водо-, теплопостачання і водовідведення. 

 

2.4. Форма підтримки 

 

(8) Видатки місцевого бюджету відповідно до проєкту Програми розвитку житлово-

комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 

2023 роки. 

 

2.5.  Обсяг підтримки 

 

(9) Загальний обсяг підтримки – 24 000 тис. грн. 

 

2.6.  Підстава для надання підтримки 

 

(10) Проєкт Програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки. 

 

2.7. Тривалість підтримки 

 

(11) 2021 – 2023 роки. 

 

2.8. Інформація щодо програми 

 

(12) Відповідно до Положення про Відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, 

затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 30.04.2010 № 5/34/84 (далі – 

Положення), Відділ технічного нагляду здійснює свою діяльність на правах 

відокремленого структурного підрозділу міської ради.  

 

(13) Метою створення Відділу технічного нагляду є забезпечення кваліфікованого, якісного 

ведення технічного нагляду за ремонтом та утриманням шляхово-мостового 

господарства, об’єктами благоустрою та капітальним ремонтом, реконструкцією 

житлового фонду, здійснення контролю за забезпеченням належного рівня благоустрою. 
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(14) Використання виділених бюджетних коштів буде спрямовуватися на поточні видатки, 

зокрема: 

- заробітну плату працівників;  

- нарахування на заробітну плату працівників;  

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі 

обмундирування (пально-мастильні матеріали, обладнання, інвентар та інструменти для 

господарської діяльності, а також для благоустрою території, запчастини до 

транспортних засобів тощо);  

- оплату інших послуг (крім комунальних), послуг зі страхування транспортних засобів, 

послуг із поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, 

приміщень тощо);  

- інші видатки (сплата податків та зборів, державного мита та інших видів платежів до 

бюджетів відповідно до законодавства тощо);  

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв.  

 

(15) Фінансування здійснюється на підставі Положення про Відділ технічного нагляду 

Тернопільської міської ради в межах бюджетних асигнувань та відповідно до проєкту 

Програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки.  

 

(16) На підставі рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради № 101 

від 03.02.2010 «Про відрахування коштів за здійснення технічного нагляду за утриманням 

об’єктів благоустрою» Управління житлово-комунального господарства та екології 

проводить відрахування в розмірі 2,5 %  від вартості надання послуг з утримання об’єктів 

благоустрою за здійснення технічного нагляду.  

 

(17) Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 08.04.2011 № 6/7/19 «Про 

здійснення технічного нагляду» Відділ технічного нагляду визнано єдиною структурою, 

яка надає послуги й виконує роботи з проведення технічного нагляду, замовником яких є 

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської 

міської ради « Про здійснення технічного нагляду». 

 

(18) Розрахунок коштів для покриття витрат для здійснення технічного нагляду у 2021-2023 

роках: 

тис. грн 

Статті витрат 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

Заробітна плата на нарахування ЄСВ 4188,0 5768,0 7049,0 

Податки та обов’язкові платежі 1240,0 1600,0 2250,0 

Послуги зв’язку  6,0 7,0 8,0 

Комунальні послуги 70,0 75,0 82,0 

Пально-мастильні матеріали 310,0 335,0 356,0 

Господарські товари та інвентар 100,0 125,0 150,0 

Запасні частини для автотранспорту 60,0 70,0 75,0 

Інші послуги 15,0 20,0 30,0 

Разом 6 000,0 8 000,0  10 000,0 

 

(19) За інформацією Надавача, закупівля товарів та послуг для забезпечення роботи Відділу 

технічного нагляду буде здійснюватися через систему «ProZorro» відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі». 
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(20) Визначення та перелік генеральних будівельних організацій буде проводитися відповідно 

до Закону України «Про публічні закупівлі». 

 

(21) Функції  «Замовника» полягають у здійсненні будівельного контролю на таких етапах 

створення об'єктів архітектури: 

- передпроектна стадія; 

- стадія розробки проектно-кошторисної документації; 

- будівництво; 

- здавання в експлуатацію. 

(22) На першій стадії виконуються такі дії: 

1) дослідження місця будівництва (збір вихідних даних); 

2) отримання містобудівних умов та обмежень із метою визначення відповідності 

території необхідним екологічним та технічним нормам; 

3) отримання технічних умов від міських служб щодо водопостачання, електричного 

оснащення, каналізації, опалення і т. д.; 

4) отримання в архітектурі викопіювань в М:1500, МІ :2000 на визначені замовником 

адреси будівництва, капітального ремонту, реконструкції; 

5) підготовка основної документації: 

- плану земельної ділянки; 

- засвідчення приватизації або оренди; 

- звітів про технічне забезпечення та відповідність економічним нормам. 

(23) Наступним іде етап розробки проектної документації, на якому функції технічного 

замовника передбачають окремі дії, делеговані Відділу технічного нагляду Управлінням 

житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської 

ради: 

1) проведення експертизи проєктно-кошторисної документації; 

2) отримання дозволу на будівництво (підготовка необхідного пакета документів); 

3) збір необхідної документації з метою введення об'єкта в експлуатацію; 

4) введення об’єкта в експлуатацію. 

 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

3.1. Ознаки державної допомоги 

 

(24) 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. 

 

(25) 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. 

 

(26) Відповідно до частини другої статті 1 Закону терміни «суб’єкт господарювання», 

«товар», «економічна конкуренція» вживаються у Законі у значенні, наведеному в Законі 

України «Про захист економічної конкуренції». 
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3.2. Виконання функцій замовника 

 

(27) Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належить організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах 

будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-

культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також 

капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які 

є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінасування на 

договірних засадах). 

 

(28) Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належить виконання або делегування на конкурсній основі генеральній 

будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, 

реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності. 
 

(29) Відповідно до частини третьої статті 33 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» функції замовника на будівництво виконавчий орган місцевої 

ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації виконують 

безпосередньо або можуть делегувати їх на конкурсній основі генеральному підряднику 

(підряднику) у порядку, встановленому законодавством. 

 

(30) Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури 

регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про 

авторський та технічний нагляд  під час будівництва об'єкта архітектури» (далі – 

Порядок технічного нагляду), яким визначено  механізм  здійснення технічного нагляду  

під час нового будівництва, реконструкції,  реставрації, капітального  ремонту  будівель 

і споруд, а  також технічного переоснащення діючих підприємств. 

 

(31) Відповідно до пункту 2  Порядку технічного нагляду технічний нагляд забезпечує 

замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об'єкта з метою здійснення 

контролю  за дотриманням   проектних  рішень  та  вимог  державних  стандартів, 

будівельних норм і правил,  а також контролю за якістю та обсягами робіт,  виконаних  

під  час  будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об’єкта. 

 

(32) Компенсація витрат на утримання служби замовника визначається відповідно до пункту 

5.8.13 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» в 

обґрунтованому замовником розмірі, але не більше ніж 2,5 відсотка підсумку графи 7 

глав 1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва. 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ 

 

4.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 
 

(33) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 
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над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб’єктів господарювання, якщо 

один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. 

 

(34) Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належить виконання або делегування на конкурсній основі генеральній 

будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, 

реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності. 

 

(35) Відповідно до пункту 1.2 Положення засновником Відділу технічного нагляду є 

Тернопільська міська рада, яка діє від імені територіальної громади міста. 

 

(36) Згідно з пунктом 1.4 Положення Відділ технічного нагляду створений при управлінні 

житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради. 

Підзвітний, підконтрольний Засновнику, який координує його діяльність через 

уповноваженого заступника міського голови. 

 

(37) Відповідно до статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

- виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх 

створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами 

виконавчі органи; 

- виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є 

підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих 

їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним 

органам виконавчої влади. 

 

(38) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», органи влади 

– міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим та органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні 

органи, що здійснюють регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, ринку 

цінних паперів, державні органи приватизації, Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади. 

 

(39) Отже, Відділ технічного нагляду є відокремленим структурним підрозділом 

Тернопільської міської ради, що здійснює повноваження виконавчого органу 

Тернопільської міської ради в частині виконання функцій замовника на будівництво, 

реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності. 

 
(40) Відповідно до частини першої статті 8 Господарського кодексу України держава, 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами 

господарювання. 

 

(41) Крім того, 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 судову практику Суду Європейського Союзу, а також відповідне вторинне 
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законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні 

акти Європейського Союзу. 

 

(42) Згідно з пунктом 10 Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної 

допомоги згідно зі статтею 107 (1) ДФЄС (далі – Повідомлення Європейської комісії) 

віднесення особи до кола суб’єктів господарювання завжди стосується певного виду 

діяльності. Особа, яка одночасно здійснює економічну та неекономічну діяльність, 

вважається суб’єктом господарювання тільки в межах її економічної діяльності. 

 

(43) Відповідно до пункту 12 Повідомлення Європейської комісії, пояснюючи різницю між 

економічною та неекономічною діяльністю, Суд справедливості неодноразово 

постановляв, що будь-яка діяльність, яка передбачає пропонування товарів і послуг на 

ринку, вважається економічною діяльністю. 

 

(44) Пунктом 17 Повідомлення Європейської комісії встановлено, що положення статті 

107(1) Договору не застосовуються у випадках, коли держава «здійснює владні 

повноваження» або коли державні організації «здійснюють повноваження органів 

влади». Особа вважається такою, що здійснює владні повноваження, якщо відповідна 

діяльність належить до основних функцій держави та пов’язана з такими функціями за 

своїм характером, метою та правилами здійснення. У загальному, крім випадків 

прийняття відповідною державою-членом рішення про впровадження ринкових 

механізмів, види діяльності, здійснення яких по суті є прерогативою офіційних органів 

влади та які реалізуються державою, не вважаються економічною діяльністю. 

 

(45) Отже, враховуючи, що відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад належить виконання або делегування на конкурсній 

основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на 

будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності. 

 

(46) Отже, Відділу технічного нагляду належить виконання владних повноважень у частині 

здійснення технічного нагляду. 

 

(47) Враховуючи зазначене, Відділ технічного нагляду в частині здійснення технічного 

нагляду, замовником якого є Управління житлово-комунального господарства, 

благоустрою та екології Тернопільської міської ради, не є суб’єктом господарювання в 

розумінні статті 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

 

4.2. Надання підтримки за рахунок місцевих ресурсів  

 

(48) Пунктом 16 частини першої статті 1 Закону встановлено, що місцеві ресурси – рухоме і 

нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є 

у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єкти їх спільної 

власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, майно, що належить 

Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим. 

 

(49) Відповідно до Повідомлення фінансова підтримка Відділу технічного нагляду  

надається за рахунок місцевих ресурсів, зокрема коштів міського бюджету міста 

Тернопіль, відповідно до проєкту Програми розвитку житлово-комунального 
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господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, для 

покриття витрат на здійснення технічного нагляду. 

 

(50) Отже, фінансова підтримка Відділу технічного нагляду за рахунок коштів міського 

бюджету міста Тернопіль є місцевим ресурсом у розумінні Закону. 

 

 

4.3. Створення переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження      

окремих видів господарської діяльності 

 

(51) Згідно з пунктом 66 Повідомлення Комісії щодо поняття державної допомоги згідно зі 

статтею 107(1) ДФЄС (далі – Повідомлення Комісії) 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 (пункт 69 зазначеного Повідомлення).   

 

(52) Відповідно до пункту 97 Повідомлення Комісії, у разі якщо операція проводилася із 

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

доказом її відповідності ринковим умовам.  

 

(53) 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, та недискримінаційною. 

 

(54) Отримувачем державної підтримки визначено Відділ технічного нагляду, який отримує 

фінансування для забезпечення виконання функцій замовника на будівництво, 

реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності. 

Суд справедливості неодноразово постановляв, що будь-яка діяльність, що передбачає 

пропонування товарів і послуг на ринку, вважається економічною діяльністю. 

 

(55) Враховуючи, що Відділ технічного нагляду в частині здійснення технічного нагляду, 

замовником якого є Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 

екології Тернопільської міської ради, здійснює владні повноваження та не пропонує 

товарів та послуг на ринку, отже, фінансова підтримка Відділу технічного нагляду  за 

рахунок місцевих ресурсів, відповідно до проєкту Програми розвитку житлово-

комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 

2023 роки, для покриття витрат зі здійснення технічного нагляду не надає переваг для 

виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 

діяльності у розумінні Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

 

4.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(56) Відповідно до пункту 187 Повідомлення Комісії щодо поняття державної допомоги 

згідно зі статтею 107(1) ДФЄС, заходи з підтримки, яка надається державою, вважаються 

такими, що спотворюють конкуренцію або становлять загрозу для неї, коли вони 

покращують конкурентну позицію їх отримувача порівняно з іншими суб’єктами 

господарювання, які є його конкурентами. На практиці вважається, що спотворення 

конкуренції у значенні, передбаченому статтею 107(1) Договору, існує тоді, коли держава 
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надає фінансові переваги суб’єкту господарювання в лібералізованому секторі, де існує 

або може існувати конкуренція. 

 

(57) Враховуючи, що Відділ технічного нагляду в частині здійснення технічного нагляду, 

замовником якого є Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 

екології Тернопільської міської ради, здійснює владні повноваження та не пропонує 

товари та послуги на ринку, отже, фінансова підтримка Відділу технічного нагляду  за 

рахунок місцевих ресурсів, відповідно до проєкту Програми розвитку житлово-

комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 

2023 роки, для покриття витрат зі здійснення технічного нагляду не загрожуватиме 

спотворенням економічної конкуренції. 

 

4.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги 

 

(58) Враховуючи наведене, фінансування, яке надає Управління житлово-комунального 

господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Відділу технічного 

нагляду, відповідно до проєкту Програми розвитку житлово-комунального господарства 

Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки,  для покриття витрат 

зі здійснення технічного нагляду обсягом 24 000 тис. грн, не є державною допомогою 

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

 

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

(59) Відділ технічного нагляду є відокремленим структурним підрозділом Тернопільської 

міської ради, що здійснює повноваження виконавчого органу Тернопільської міської ради 

в частині виконання функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, 

інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності. 

 

(60) Відповідно до частини першої статті 8 Господарського кодексу України, держава, органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання. 

 

(61) Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належить виконання або делегування на конкурсній основі генеральній 

будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, 

реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності. 

 

(62) Як наслідок, підтримка Відділу технічного нагляду за рахунок коштів місцевого бюджету 

відповідно до проєкту Програми розвитку житлово-комунального господарства 

Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки  для покриття витрат 

зі здійснення технічного нагляду обсягом 24 000 тис. грн, не є державною допомогою 

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

 

(63) Зазначена оцінка була здійснена з урахуванням того, що Відділ технічного нагляду 

відповідно до частини першої статті 8 Господарського кодексу України не є суб’єктом 

господарювання. 

 

(64) Наведені в цьому рішенні обґрунтування та висновки базуються виключно на 

застосуванні положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» та не охоплюють правовідносин, що регулюються Законом України 

«Про захист економічної конкуренції». 
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Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 8 і 10 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання», пунктами 2 і 4 розділу ІІ та пунктом 14 розділу IV 

Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення 

змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 04 березня 2017 року № 2-рп, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 501/28631 (із змінами, внесеними 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13 вересня 2018 року  № 18-рп, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за № 1337/32789), 

на підставі інформації, наданої Управлінням житлово-комунального господарства, 

благоустрою та екології Тернопільської міської ради, Тимчасова адміністративна колегія 

Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Визнати, що підтримка Відділу технічного нагляду за рахунок коштів місцевого 

бюджету, відповідно до проєкту Програми розвитку житлово-комунального господарства 

Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки,  для покриття витрат зі 

здійснення технічного нагляду, обсягом 24 000 (двадцять чотири) тисячі 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 Колегії                                                                                               О. ПІЩАНСЬКА 


