
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

 
        23 березня 2021 р.                               Київ                                   № 28-ОД     

 

 

Про затвердження змін до Плану діяльності 

Антимонопольного комітету України з 

підготовки проєктів регуляторних актів  

на 2021 рік  

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності»  

 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Затвердити зміни до Плану діяльності Антимонопольного 

комітету України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, 

затвердженого наказом Голови Антимонопольного комітету України від 07 

грудня 2020 рoку № 151-ОД, виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Управлінню європейської інтеграції, міжнародного 

співробітництва та комунікацій опублікувати цей наказ на офіційному 

вебсайті Комітету в рубриці «Головна / Законодавство / Регуляторна 

діяльність / Планування регуляторної діяльності». 

3.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

  

В. о. Голови Комітету                                                                    О. МУЗИЧЕНКО 

 



                            

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Голови Антимонопольного комітету України 

від  07 грудня 2020 р. № 151-ОД 

(у редакції наказу в.о. Голови Антимонопольного 

комітету України від 23 березня 2021 р. № 28-ОД) 

 

 

ПЛАН 

підготовки проєктів регуляторних актів  

в Антимонопольному комітеті України 

 на 2021 рік 

 

№  

 
Назва проєкту регуляторного акта 

Обґрунтування необхідності прийняття 

регуляторного акта (ціль прийняття) 

Строк 

підготовки 

проєкту 

регуляторного 

акта 

Назва органу та 

структурного  

підрозділу, який 

розроблятиме акт                

та /або 

забезпечуватиме 

реалізацію 

регуляторного акта  

(відповідальний 

структурний підрозділ) 

1 2 3 4 5 

1  

Проєкт розпорядження 

Антимонопольного комітету України 

«Про звільнення від обов’язку 

повідомлення державної допомоги, 

що направлена на подолання 

наслідків, спричинених 

коронавірусною хворобою COVID-

19» 

На виконання пункту 9 частини другої статті 6 

Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» та пункту 116 

державної програми стимулювання економіки 

для подолання негативних наслідків, 

спричинених обмежувальними заходами щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, 

 

ІI квартал  

2021 року 

Департамент 

моніторингу і 

контролю державної 

допомоги 

  



2 
 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.05.2020 № 534 

2  

Проєкт Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо 

приведення їх у відповідність із 

Законом України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» 

Приведення законодавчих актів України у 

відповідність із Законом України «Про 

державну допомогу суб’єктам 

господарювання», а також забезпечення 

дотримання вимог зазначеного Закону 

суб’єктами законодавчої ініціативи під час 

розроблення законопроєктів, проєктів інших 

актів, які передбачають надання державної 

допомоги суб'єктам господарювання за рахунок 

ресурсів держави чи місцевих ресурсів у будь-

якій формі 

 

ІІІ квартал  

2021 року 

Департамент 

моніторингу і 

контролю державної 

допомоги 

  

3  

Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження критеріїв 

оцінки допустимості державної 

допомоги суб’єктам господарювання 

для підтримки культури та 

збереження культурної спадщини» 

Забезпечення нормативно-правової бази для 

оцінювання допустимості державної допомоги 

відповідно до пункту 4 частини першої статті 6 

Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» на  підтримку 

культури та збереження культурної спадщини 

 

ІV квартал  

2021 року 

Департамент 

моніторингу і 

контролю державної 

допомоги 

4  

Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

затвердження Критеріїв оцінки 

допустимості державної допомоги 

суб’єктам господарювання для 

забезпечення розвитку регіонів та 

Критеріїв оцінки допустимості 

державної допомоги суб’єктам 

господарювання для підтримки 

малого та середнього 

підприємництва» 

Забезпечення нормативно-правової бази для 

оцінювання допустимості державної допомоги 

відповідно до Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» для 

забезпечення розвитку регіонів та для 

підтримки малого та середнього 

підприємництва 

 

ІV квартал  

2021 року 

Департамент 

моніторингу і 

контролю державної 

допомоги 

5  

Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

Порядку повернення незаконної 

державної допомоги, недопустимої 

Необхідність внесення змін до Порядку 

повернення незаконної державної допомоги, 

недопустимої для конкуренції затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

IV квартал  

2021 року 

Департамент 

моніторингу і 

контролю державної 

допомоги 



3 
 

для конкуренції» 4 липня 2017 р. № 468 (далі – Порядок) 

обумовлена виявленням під час провадження 

практики Комітету недосконалостей 

встановленого правового регулювання 

процедури припинення та повернення 

незаконної державної допомоги 

 

6  

Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Критеріїв 

оцінки допустимості державної 

допомоги аеропортам України»  

У зв'язку з надходженням великої кількості 

повідомлень, які стосуються надання державної 

допомоги аеропортам, виникає нагальна 

необхідність в розробці власних нормативно-

правових актів (критеріїв), які дозволять 

здійснювати оцінку допустимості державної 

допомоги аеропортам України. Розробка 

документа буде здійснюватися на підставі 

Повідомлення комісії щодо Керівних принципів 

державної допомоги аеропортам і 

авіакомпаніям (2014/С 99/03)  

 

IV квартал  

2021 року 

Департамент 

моніторингу і 

контролю державної 

допомоги 

 

7  

Проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  

На виконання пункту 22 Плану заходів з 

виконання Концепції реалізації державної 

політики у сфері сприяння розвитку соціально 

відповідального бізнесу в Україні на період до 

2030 року, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. 

№ 853-р., Комітет визначено відповідальним 

виконавцем стосовно розробки та внесення до 

Кабінету Міністрів України нормативно-

правового акта щодо внесення змін до Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», 

зокрема, в частині вдосконалення поняття 

монопольного (домінуючого) становища 

ІІ квартал 

2021 року 
Юридичний 

департамент  

 

 

Директор Юридичного департаменту                                                                                                         Г. КРИВОШЕЙ 


