
Модуль 6: Порядок контрою 
державної допомоги згідно з 
Законом «Про державну допомогу 
суб'єктам господарювання»

Антимонопольний комітет України



Подання повідомлення про 
державну допомогу
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- інформація про нові програми державної допомоги або

індивідуальну державну допомогу, що подається до АМКУ для

прийняття ним рішення про допустимість допомоги для

конкуренції

Надавачі надають повідомлення про нову ДД з пропозиціями

щодо підготовки проектів законів, інших нормативно-правових

та розпорядчих актів

Повідомлення подається з урахуванням положень Закону та

вимог Порядку подання та оформлення повідомлень про нову

державну допомогу та про внесення змін до умов чинної

державної допомоги (Розпорядження АМКУ від 04.03.2016

№ 2-рп)

Повідомлення 
про нову 

ДД



Звільнення від обов’язку
повідомлення
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Не подаються повідомлення щодо:

Незначної державної допомоги (не перевищує 200 тис. євро за
будь-який трирічний період)

Підтримки сільськогосподарського виробництва та рибальства;

Підтримки у сфері виробництва зброї і військового спорядження;

Господарської діяльності, пов’язаної з інвестуванням в об’єкти
інфраструктури із застосуванням процедур державних закупівель

Компенсації, що надається за послуги, що становлять загальний
економічний інтерес



Узагальнені роз'яснення з питань
застосування законодавства про ДД
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з питань, які найчастіше
виникають у органів влади;

у сфері виробництва зброї і
військового спорядження;

у сфері 
сільськогосподарського 
виробництва та рибальства;

щодо визначення поняття
«об’єкт інфраструктури»;

державної підтримки суб'єктів
природних монополій;

щодо послуг, що становлять
загальний економічний
інтерес (ПЗЕІ);

щодо повідомлень про чинну
індивідуальну державну
допомогу;

стосовно діяльності у сфері
культури та культурної
спадщини;

щодо встановлення органами
місцевого самоврядування
ставок оподаткування;

гарантій, що надаються із
залученням коштів
міжнародних фінансових
організацій;

стосовно діяльності у сфері
освіти.



Звітування про чинну державну 
допомогу

5

до 02.08.2018 повідомити АМКУ про програми підтримки
суб’єктів господарювання, які існували на день набрання
чинності цим Законом.

не подаються повідомлення щодо чинної індивідуальної
державної допомоги ( роз’яснення № 5-рр/дд).

щодо чинної державної допомоги Комітетом не може бути
прийнято рішення про повернення такої державної
допомоги, а лише зобов’язання надавача привести цю
державну допомогу у відповідність із законодавством про
державну допомогу суб’єктам господарювання.



Розгляд повідомлення про нову 
державну допомогу
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Інформація у Повідомленні

відповідає вимогам

Порядку

Повідомлення прийняте до 

розгляду, після 15 днів з 

дня його надходження

Інформація у Повідомленні не 

відповідає вимогам, або є неповною

Повідомлення залишається без руху

на строк не < 30 днів

Повідомлення вважається прийнятим

до розгляду з дня отримання

інформації в повному обсязі.

АМКУ
Повідомлення 

про нову 

ДД
Надавач
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Приймається протягом 2 місяців з дня початку 
розгляду Повідомлення

 Підтримка суб’єкта господарювання не є державною допомогою

 Допустимість нової державної допомоги для конкуренції.

 Початок розгляду справи про державну допомогу

Рішення за результатами розгляду 
повідомлення

За результатами розгляду Повідомлення приймається рішення про:



Розгляд справи про державну 
допомогу

8

Строк розгляду справи не перевищує 6 місяців
з початку розгляду справи

За результатами розгляду справи приймається рішення про:

 _Підтримка не є державною 

допомогою

 Допустимості державної допомоги

для конкуренції

 Допустимості державної

допомоги для конкуренції за 

умови виконання встановлених

зобов’язань

Визнання нової державної

допомоги недопустимою для 

конкуренції

Припинення та повернення

незаконної державної

допомоги, визнаної

недопустимою для конкуренції



Повернення незаконної державної 
допомоги 
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1. Моніторинг АМКУ або отримання інформації

з інших джерел про незаконну ДД

2. Комітет надсилає вимогу про подання

повідомлення про таку допомогу

3. Перевірка Комітетом інформації про незаконну ДД

4. Визнання державної допомоги недопустимою для конкуренції та
прийняття рішення про повернення допомоги

5. Надавач вживає необхідних заходів для забезпечення повернення
незаконної ДД в порядку вствновленому КМУ не > 2 місяців

6. Строк повернення незаконної державної допомоги її отримувачами не
> 6 місяців з дати оприлюднення рішення

7. Заборона отримувати нову ДД поки не виконано рішення про
повернення



Оскарження рішень АМКУ 
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Хто: заінтересовані особи 

В якій частині: повністю або
частково

Куди: до окружного 
адміністративного суду міста
Київ

Термін: у місячний строк з 
дня одержання рішення

Прийняття судом заяви

до розгляду про

визнання рішення

недійсним не зупиняє

виконання рішення

АМКУ

Стаття 17 Закону передбачає можливість
оскарження рішень АМКУ до адміністративного

суду



Портал Державної допомоги, 
його функціональні блоки та їх 

призначення

Антимонопольний комітет України



Комплексне ІТ рішення для здійснення 
моніторингу та контролю державної допомоги
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Портал державної допомоги
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Портал державної допомоги
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Портал державної допомоги
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Портал державної допомоги
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Портал державної допомоги
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Система управління знаннями порталу (Бібліотека, 
форуми, електронні курси)



Механізм підтримки користувачів Порталу

19



Дякуємо за увагу


