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Даний посібник дає можливість отримати відповіді на основні проблемні питання 
щодо організації роботи ОТГ стосовно державної допомоги суб’єктам господарю-
вання. Матеріали посібника будуть корисними для органів місцевого самовряду-
вання, а також юридичним особам, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджа-
тися місцевими ресурсами і ініціювати та/або надавати державну допомогу.

Зазначений посібник містить огляд норм Закону України «Про державну допомо-
гу суб’єктам господарювання», актів Кабінету Міністрів України, роз’яснень та рі-
шень Антимонопольного Комітету, критерії віднесення окремих видів підтримки ко-
мунальних підприємств до державної допомоги, пам’ятку щодо організації роботи 
з обліку державної допомоги та шаблони документів.
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Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 
(DOBRE) – це п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Гло-
бал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнарод-
ного розвитку (USAID). Програма спрямована на посилення місцевого самовря-
дування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залуче-
ності громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в 
громадському управлінні. До консорціуму виконавців програми DOBRE, на чолі з 
Global Communities, входять: Український кризовий медіа-центр; SocialBoost; Фун-
дація підтримки місцевої демократії (FSLD/FRDL), Малопольська школа державного 
управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща; Націо-
нальний Демократичний Інститут (NDI).

Програма USAID DOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Іва-
но-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тер-
нопільській. Із червня 2020, Програма розпочала свою роботу ще в трьох областях: 
Запорізькій, Чернівецькій, та Чернігівській. 

Ця публікація стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, на-
даній через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальні-
стю Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) і не обов’язково відображає точку зору 
USAID чи Уряду Сполучених Штатів.
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ВСТУП
Після укладення Угоди про вільну торгівлю з  Європейським Союзом Україна взяла 
на себе зобов’язання про взаємне відкриття ринків та гармонізацію національного за-
конодавства із законодавством Євросоюзу. Така гармонізація передбачає забезпечен-
ня конкуренції на ринках. При цьому підтримка державою національних суб’єктів госпо-
дарювання є можливою за умови організації відповідного моніторингу такої допомоги 
та аналізу допустимості такої допомоги для конкуренції.

З метою імплементації таких норм 1 липня 2014 року був прийнятий Закон України «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання» 1, який набув чинності з 2 серпня 2017 
року. Під дію цього Закону підпадає підтримка органами місцевого самоврядування 
суб’єктів господарювання за рахунок місцевих ресурсів, в тому числі утворених ними 
комунальних підприємств, а також виникають обов’язки отримувати дозвіл на надання 
нової державної допомоги та інформувати про надану державну допомогу.

За результатами співпраці Програми з управління активами Програми «Добре» з ОТГ 
першої та другої когорт було виявлено потребу в узагальнені та систематизації практики 
зі звітування про державну допомогу та її розмежування із іншими видами державної 
підтримки, особливо у частині підтримки комунальних підприємств. Даний посібник дає 
можливість отримати відповіді на основні проблемні питання щодо організації роботи 
ОТГ стосовно державної допомоги суб’єктам господарювання.

1	 Закон	України	«Про	державну	допомогу	суб’єктам	господарювання»	1555-VII,	Редакція	від	02.08.2018	
	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555—18

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
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ЩО ТАКЕ ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА?
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» (далі — Закон) державна допомога суб’єктам господарю-
вання — це підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів 
держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економіч-
ної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи прова-
дження окремих видів господарської діяльності.

разом з тим, існують інші види державної підтримки на які не поширюється дія цього 
Закону, а саме: підтримка природних монополій, інвестування в об’єкти інфраструкту-
ри, надання послуг, що становлять загально економічний інтерес та інші, що не спотво-
рюють конкуренцію.

Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:
 � підтримка надається суб’єкту господарювання;
 � фінансування державної підтримки 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.

ХТО Є НАДАВАЧАМИ ДЕРЖАВНОЇ 
ДОПОМОГИ?
Надавачами державної допомоги є органи влади, органи місцевого самоврядування, 
органи адміністративно-господарського управління та  контролю, а  також юридичні 
особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи міс-
цевими ресурсами і ініціюють та/або надають державну допомогу.

рішеннями органів місцевого самоврядування про надання державної допомоги вва-
жаються будь-які нормативно-правові акти, що приймаються органами місцевого са-
моврядування та на підставі яких певним категоріям суб’єктів господарювання перед-
бачається надання державної допомоги впродовж певного або невизначеного періоду 
у визначеному або невизначеному розмірі.

ЩО ТАКЕ МІСЦЕВІ РЕСУРСИ
До місцевих ресурсів згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону належить 
рухоме і нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ре-
сурси, 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 Авто-
номної республіки Крим.
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Отже державною допомогою, яку можуть надавати органи місцевого самоврядування, 
відповідно до роз’яснення Антимонопольного Комітету України від 05.10.2017 № 35-рр/
дд 2 є в тому числі:

 � надання комунального майна суб’єктам господарювання в безоплатне користування;
 � списання безнадійної заборгованості з орендної плати, неустойки, пені та невідшко-
дованих витрат на вчинення виконавчих написів нотаріуса за оренду об’єктів кому-
нальної власності;

 � збільшення статутного капіталу комунальних/державних підприємств;
 � надання відповідної субвенції між місцевими бюджетами комунальному підприємству;
 � звільнення від сплати орендної плати суб’єктів господарювання, у тому числі, на період 
літніх канікул тих суб’єктів господарювання, які орендують комунальне майно в на-
вчальних закладах міста і надають послуги, пов’язані з навчально-виховним процесом;

 � фінансова підтримка громадським об’єднанням осіб з інвалідністю;
 � фінансова підтримка на виконання статутної діяльності (заробітна плата, оплата послуг 
за друк газет та інші видатки);

 � надання фінансової підтримки громадським організаціям у межах затверджених про-
грам соціального захисту окремих категорій населення.

ІНШІ ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ, ЩО НЕ Є ДЕРЖАВНОЮ 
ДОПОМОГОЮ
Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» передбаче-
но, що він не поширює свою дію на ряд відносин, які визначені у частині 2 статті 3 
цього Закону, а саме на підтримку суб’єктів господарювання:

1) у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, виробництва зброї 
і військового спорядження для потреб Збройних Сил України, інших утворених від-
повідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів 
спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

2) господарської діяльності, пов’язаної з:
 інвестуванням в об’єкти інфраструктури із застосуванням процедур державних 

закупівель;
 наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компен-

сації обґрунтованих витрат на надання таких послуг. Перелік послуг, що становлять 
загальний економічний інтерес, встановлюється Кабінетом Міністрів України;

3)  проектів, що реалізуються Українським культурним фондом у порядку, встановленому 
Законом України «Про Український культурний фонд».

Перший та третій пункти частини другої статті третьої згаданого Закону містять достат-
ньо конкретизовані норми та практично не пов’язані із сферами діяльності органів міс-
цевого самоврядування, тому вони не будуть розглядатися у цьому матеріалі.
2	 Роз’яснення	Антимонопольного	Комітету	України	від	05.10.2017	№	35-рр/дд	https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/rozijasnrn-

nia_u_sferi_derzhavnoi_dopomogy/rozyasnen-ostanniy-variant.pdf

https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/rozijasnrnnia_u_sferi_derzhavnoi_dopomogy/rozyasnen-ostanniy-variant.pdf
https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/rozijasnrnnia_u_sferi_derzhavnoi_dopomogy/rozyasnen-ostanniy-variant.pdf
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ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА 
ІЗ ІНВЕСТУВАННЯМ В ОБ’ЄКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Відповідно до роз’яснення АМКУ з питань застосування законодавства у сфері дер-
жавної допомоги № 2-рр/дд, наданих Комітетом 28 лютого 2018 року до переліку об’єк-
тів інфраструктури у розумінні пункту 2 частини другої статті 3 Закону України «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання», належать об’єкти, зазначені у розділі 
II цих роз’яснень (Додаток 1) 3

 M
Звертаємо увагу, що будь-яка державна підтримка об’єктів інфраструктури, які 
використовуються для діяльності, що не пов’язана з виробництвом товарів або 
провадженням окремих видів господарської діяльності (тобто не для здійснення 
комерційної діяльності), відповідно до частини першої статті 3 Закону, не підпадає 
під сферу дії Закону.

Так, наприклад, за рішеннями АМКУ не є державною допомогою:

 � державна підтримка з метою належного функціонування систем водопостачання 
та водовідведення, забезпечення охорони джерел і систем питного водопостачання 
та пов’язаних із ними природних комплексів КП «Харківводоканал» … не буде дер-
жавною допомогою відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання». рішення від 19.10.2018 № 568 Про результати розгляду повідомлення 
про державну допомогу Департаменту житлового господарства Харківської міської 
ради щодо державної підтримки комунального підприємства «Харківводоканал» з ме-
тою реалізації заходів пов’язаних з забезпеченням належного функціонування систем 
водопостачання та водовідведення, забезпечення охорони джерел і систем питного 
водопостачання та пов’язаних з ними природних комплексів (додаток 2);

 � підтримка у виді субсидій, поточних трансфертів та капітальних трансфертів на розвиток 
інфраструктури міського електротранспорту на є державною допомогою. рішення від 
29.11.2018 року № 676 Про результати розгляду повідомлення про державну допомогу 
Одеської міської ради щодо створення належних умов для надання населенню послуг 
з перевезення трамваями та тролейбусами та розвитку інфраструктури електротран-
спорту в м. Одеса (додаток 3).

У той час як, за змістом пункту 2 частини другої статті 3 Закону, підтримка інших об’єктів 
інфраструктури (тих, що використовуються для виробництва товарів або провадження 
окремих видів господарської діяльності, тобто з комерційною метою) не буде підпадати 
під сферу дії Закону, якщо така підтримка здійснюється у формі інвестування в об’єкти 
інфраструктури із застосуванням процедур державних закупівель.

ПОСЛУГИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ЗАГАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС

Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» передбаче-
но, що він не поширює свою дію на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з на-
данням послуг, що становлять загальний економічний інтерес (далі — ПЗЕІ), у ча-
стині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг. Враховуючи ви-

3	 Роз’яснення	АМКУ	з	питань	застосування	законодавства	у	сфері	державної	допомоги	№	2-рр/дд,	наданих	Комітетом	28	лютого	2018	
року	http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=140558&schema=main)

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=140558&schema=main
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кладене, дія Закону не буде поширюватись виключно на ПЗеІ, за надання яких суб’єкту 
господарювання надається компенсація обґрунтованих витрат на надання таких послуг.

Постановою КМУ від 23 травня 2018 р. № 420 «Про затвердження переліку послуг, що 
становлять загальний економічний інтерес» 4 в редакції від 27.12.2018 визначений пе-
релік таких послуг, в тому числі послуги у сфері надання житлово-комунальних послуг:

 � послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії;
 � послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої 
води;

 � послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого 
водопостачання;

 � послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги 
з централізованого водовідведення;

 � послуги з вивезення побутових відходів, послуги з поводження з побутовими відходами.

Відповідно до роз’яснень АМКУ від 20.03.2018 № 4-рп/дд 5 компенсація витрат на на-
дання послуг,  що становлять загальний економічний інтерес, не  становить державну 
допомогу суб’єктам господарювання, якщо задовольняються такі чотири критерії:

1) суб’єкт господарювання, що отримує компенсацію, повинен фактично виконувати 
зобов’язання щодо надання таких послуг, а послуги повинні бути чітко визначені;

2) методика, за якою розраховується розмір компенсації, повинна бути визначена за-
здалегідь об’єктивним та прозорим способом, з метою уникнення надання суб’єкту 
господарювання економічних переваг порівняно з конкуруючими суб’єктами;

3) компенсація не повинна перевищувати розмір, необхідний для покриття усіх або частини 
витрат, понесених внаслідок виконання зобов’язань з надання послуг, з урахуванням 
відповідного доходу та обґрунтованого прибутку за виконання таких послуг;

4) у випадку якщо суб’єкт господарювання, який надає послуги, обирається не шляхом 
проведення конкурентної процедури публічних закупівель, яка б дозволила обрати 
пропозицію з найнижчою ціною за надання таких послуг, тоді рівень компенсації визна-
чається, ґрунтуючись на аналізі витрат, які є типовими для суб’єкта господарювання, 
який зміг би надавати такі послуги, з урахуванням відповідного доходу та обґрунто-
ваного прибутку.

Як приклад — рішення від 18.04.2019 № 244 Про результати розгляду справи № 500—
2615/38—18-ДД про державну допомогу щодо підтримки КПТМ «Криворіжтепломере-
жа» у формі субсидії з міського бюджету на підставі рішення Криворізької міської ради 
від 21.12.2016 № 1209 «Про затвердження Програми розвитку та  утримання житло-
во-комунального господарства міста на період 2017—2019 років» (зі змінами), як ком-
пенсація обґрунтованих витрат на надання послуг, що становлять загальний економіч-
ний інтерес (додаток 4).

 M
Звертаємо Вашу увагу, що дія цього Закону не поширюється на підтримку госпо-
дарської діяльності, пов’язаної з наданням житлово-комунальних послуг в частині 
компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг.

4	 Постанова	КМУ	від	23	травня	2018	р.	№	420	«Про	затвердження	переліку	послуг,	що	становлять	загальний	економічний	інтерес»	
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420—2018-%D0	%BF

5	 Роз’яснення	АМКУ	від	20.03.2018	№	4-рп/дд	http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=140886&schema=main)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-%D0%BF
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=140886&schema=main
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Для відображення видатків на відшкодування різниці в тарифах Типовою програмною 
класифікацією видатків та  кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом 
Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Про-
грамної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» 6 передбачено код 
«6071» — відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні по-
слуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 
влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих ви-
трат на їх виробництво (надання) який має відповідність коду функціональної класифі-
кації видатків та кредитування (КФКВК) 0640».

ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про природні монополії» природна 
монополія — стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є 
більш ефективним за  умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особли-
востей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю 
товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються 
суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими това-
рами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від 
зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

Відповідно до Закону України «Про природні монополії» суб’єктами природних монопо-
лій є в тому числі підприємства, що надають послуги з централізованого водопостачан-
ня та водовідведення, захоронення побутових відходів.

Підтримка зазначених суб’єктів відповідно до роз’яснення АМКУ від 20.03.2018 № 3-рп 7 
не вважається державною допомогою в разі дотримання таких умов:

 � державна підтримка суб’єктів природних монополій, що пов’язана з управлінням 
єдиного майнового комплексу, який забезпечує виконання функції природної моно-
полії, не буде впливати на конкуренцію і, як наслідок, не буде вважатися державною 
допомогою, якщо сукупно будуть дотримані такі умови:

— єдиний майновий комплекс, який забезпечує виконання функції природної моно-
полії, не має конкурентів у межах певної території;

— обсяг приватного фінансування у відповідну сферу є незначним;

— цілісний майновий комплекс, який забезпечує виконання функції природної моно-
полії, не призначений для отримання переваг певними суб’єктами господарювання 
або галузями, проте створює користь для суспільства в цілому.

державна підтримка суб’єктів природних монополій у формі компенсації за надан-
ня послуг, що надаються суб’єктом природної монополії, не буде впливати на кон-
куренцію і, як наслідок, не буде вважатися державною допомогою, якщо кумулятивно 
будуть дотримані такі умови:

— послуга має бути предметом природної монополії;

6	 Наказ	Міністерства	фінансів	України	20.09.2017	№	793	«Про	затвердження	складових	Програмної	класифікації	видатків	та	кредиту-
вання	місцевого	бюджету»	https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0793201—17

7	 Роз’яснення	АМКУ	від	20.03.2018	№	3-рп	https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/rozijasnrnnia_u_sferi_derzhavnoi_
dopomogy/%20	%D1	%80	%D0	%BE%D0	%B7	%D1	%8F%D1	%81	%D0	%BD%D0	%B5	%D0	%BD%D1	%8C_%20	%20	%20
3-%D1	%80	%D1	%80	%D0	%B4	%D0	%B4.pdf)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0793201-17
https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/rozijasnrnnia_u_sferi_derzhavnoi_dopomogy/%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%20%20%203-%D1%80%D1%80%D0%B4%D0%B4.pdf
https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/rozijasnrnnia_u_sferi_derzhavnoi_dopomogy/%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%20%20%203-%D1%80%D1%80%D0%B4%D0%B4.pdf
https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/rozijasnrnnia_u_sferi_derzhavnoi_dopomogy/%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%20%20%203-%D1%80%D1%80%D0%B4%D0%B4.pdf
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— природна монополія не лише виключає можливість конкуренції на ринку, а й пе-
редбачає існування ексклюзивного надавача відповідної послуги на такому ринку;

— відповідна послуга не конкурує з іншими послугами;

— якщо надавач відповідної послуги здійснює діяльність на іншому ринку (за геогра-
фічним розташуванням чи продукцією), відкритому для конкуренції, можливість 
здійснення перехресного субсидіювання має бути виключена.

Так, наприклад, за рішеннями АМКУ не є державною допомогою:

 � державна підтримка з метою належного функціонування систем водопостачання 
та водовідведення, забезпечення охорони джерел і систем питного водопостачання 
та пов’язаних із ними природних комплексів КП «Харківводоканал» … не буде дер-
жавною допомогою відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» рішення від 19.10.2018 № 568 (додаток 2).

ВИСНОВКИ
Загалом АМКУ сформована практика щодо не визнання інших видів державної підтрим-
ки державною допомогою у таких випадках:

 � підтримка у сферах благоустрою населених пунктів;
 � охорони здоров’я;
 � туризму;
 � диспетчеризації ліфтів;
 � інформатизації;
 � цивільного захисту населення;
 � рятувальних послуг на вугледобувних підприємствах.

Така підтримка була визнана Комітетом такою, що не є державною допомогою, з огляду 
на те, що послуги отримувачів надаються на безкоштовній основі для населення, не ре-
алізуються на ринку, у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
та не беруть участі в господарському обороті. Отже, така підтримка не спотворює еко-
номічної конкуренції.

Підтримка діяльності щодо надання телекомунікаційних послуг, послуг громадського 
мовлення, послуг із теплопостачання та послуг із перевезення пасажирів міським елек-
тротранспортом в 2018 році не визнавалась Комітетом державною допомогою, на під-
ставі частини другої статті 3 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам го-
сподарювання». Зазначені послуги були віднесені до послуг, що становлять загальний 
економічний інтерес (ПЗеІ).

Підтримка суб’єктів господарювання,  що здійснюють діяльність у  сфері водопоста-
чання та централізованого водовідведення, захоронення твердих побутових відходів, 
була визнана такою, що не є державною допомогою, оскільки ця діяльність віднесена 
до сфери природної монополії, яка передбачає відсутність конкуренції на відповідно-
му ринку внаслідок технологічних особливостей виробництва. Однією з обов’язкових 
умов, за якої державна підтримка буде державною допомогою, є те, що підтримка спо-
творює або загрожує спотворенням економічної конкуренції. Враховуючи, що мережі 
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водопостачання, каналізації та полігони захоронення ТПВ є природними монополіями, 
які не можуть мати конкурентів, то на ринках надання таких послуг у суб’єктів, які здій-
снюють цю діяльність, конкуренти відсутні, а тому надання їм підтримки з дотримання 
вимог АМКУ не є державною допомогою.

ЩОРІЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ
Окрім повідомлення про нову державну допомогу, надавачі державної допомоги зо-
бов’язані звітувати шляхом надавання щорічної інформації Уповноваженому органу про 
всю надану, у тому числі незначну, державну допомогу.

ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ ПРО 
ВІДСУТНІСТЬ ЧИННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ДОПОМОГИ
1. Інформація за цією формою подається надавачем державної допомоги Антимоно-

польному комітету України (далі — Комітет) щорічно до 01 квітня поточного року 
за попередній фінансовий рік. До 01.04.2020 подається інформація за 2019 рік.

2. Підстава надання інформації: частина третя статті 16 Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання»:

 «Надавачі державної допомоги зобов’язані щороку, до 1 квітня наступного року, по-
давати Уповноваженому органові у визначеному ним порядку інформацію про чинну 
державну допомогу, її мету, форми, джерела, отримувачів та їхні частки у загальному 
обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги у межах 
відповідної програми або інформацію про те, що протягом звітного року державна 
допомога не надавалася».

3. Інформація за цією формою подається, якщо надавач державної допомоги:

 � має рішення Комітету щодо допустимості та/або недопустимості державної допо-
моги для конкуренції і

 � не надавав у звітному році державної допомоги за цим рішенням.

4. Якщо надавач державної допомоги не має ніякого рішення Комітету або має рішення 
Комітету про те, що підтримка не є державною допомогою, то ця форма Комітету 
не подається.

5. Якщо у резолютивній частині рішення Комітету міститься рішення, що підтримка 
не є державною допомогою, а поряд також міститься рішення про допустимість/не 
допустимість державної допомоги для конкуренції, то подати цю форму необхідно 
у випадку, якщо державна допомога за цим рішенням не надавалась. Чи надавалась 
або не надавалась підтримка, яка не є державною допомогою, за цим рішенням зна-
чення не має.
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ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДЕРЖАВ-
НУ ДОПОМОГУ, НАДАНУ У 2019 РОЦІ  
/НАДАВАЧ ЯКОЇ ЗВІЛЬНЕНИЙ ВІД ОБОВ’ЯЗКУ 
ПОВІДОМЛЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ/
У 2020 році інформація за цією формою за 2019 фінансовий рік не подається, оскіль-
ки Антимонопольний комітет України (далі — Комітет) не приймав у 2018 та 2019 році 
рішень відповідно до  статті 7 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання».

ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ ПРО 
ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
/ЯКІ ІСНУВАЛИ НА 02.08.2017 ТА ЗАЛИШАТИМУТЬСЯ 
ЧИННИМИ ПІСЛЯ 01.01.2020/
Надається інформація виключно про програми підтримки, які існували на 02.08.2017 та бу-
дуть чинними після 01.01.2020. Тобто, про програми, які були прийняті до 02.08.2017 
(включно) та продовжать свою дію після 01.01.2020.

Якщо такі програми закінчилися або закінчаться до 01.01.2020 інформація щодо них 
не надається.

Інформація надається щодо програм підтримки, які надавач відносить до державної до-
помоги згідно з Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 
(далі — Закон), або які не є, на його погляд, державною допомогою.

Якщо рішенням Комітету програма підтримки визнана такою, що не є державною допо-
могою, то повідомляти про таку програму не потрібно.

Інформація про індивідуальні заходи підтримки, а також про незначну державну допо-
могу не надається.

Якщо зазначені програми підтримки відсутні, повідомляти про це Комітет не потріб-
но. Форма не передбачає подання інформації про відсутність програм підтримки.

Необхідно зазначити статус підтримки: повідомлена / не  повідомлена до  Комі-
тету. Повідомлена — якщо до  Комітету подавалось повідомлення (не  інформація!) 
за формою, передбаченою розпорядженням Антимонопольного комітету України від 
04.03.2016 № 2-рп 8. Не повідомлена — якщо повідомлення Комітету не надавалось. 
Якщо щодо підтримки існує рішення Комітету, можна зазначити номер та дату тако-
го рішення.

8	 Розпорядження	Антимонопольного	комітету	України	від	04.03.2016	№	2-рп	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0501—16

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0501-16
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Якщо рішенням Комітету програма підтримки визнана такою, що не є державною 
допомогою, то повідомляти про таку програму не потрібно.

ЗВІТУВАННЯ ПРО НЕЗНАЧНУ 
ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ
Відповідно до пункту 9, частини першої статті 1 Закону, незначна державна допомога — 
державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно 
від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 
200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національ-
ним банком України, що діяв на останній день фінансового року.

 M
Важливо!!! Відлік трирічного періоду для незначної державної допомоги 
розпочинається з 02.08.2017 — дати набрання чинності Законом у повному 
обсязі (абз. 3 п. 9 роз’яснень АМКУ від 05 жовтня 2017 р. Київ № 35-рр/дд) 9.

Відповідно до частини дев’ятої статті 9 Закону суб’єкт господарювання, який має намір 
отримати незначну державну допомогу, зобов’язаний подати її надавачеві відомості про 
господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу (в тому у вигля-
ді надання ресурсів держави чи місцевих ресурсів окремим суб’єктам господарювання, 
а також у втратах доходів відповідних бюджетів) отриману ним протягом останніх трьох 
років, її форму та мету.

У разі недостовірного підрахунку обсягу отриманої незначної державної допомоги і пе-
ревищення встановленого Законом обмеження щодо незначної державної допомоги 
така допомога не буде вважатися незначною, а підпадатиме під визначення незаконної 
державної допомоги. Одним з наслідків надання незаконної державної допомоги є її по-
вернення у порядку, визначеному статтею 14 Закону та постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 липня 2017 р. № 468 «Про затвердження порядку повернення незаконної 
державної допомоги» 10.

Отже, з метою достовірного обґрунтування фактично наданої державної допомоги, на-
давачами такої державної допомоги має бути організована звітність від отримувачів 
державної допомоги, організовано облік та систематизацію інформації про фактично 
надану державну допомогу з урахуванням вимог статті 9 Закону. Відсутність у нада-
вача державної допомоги обліку інформації про фактично надану державну допомогу 
та її систематизацію ускладнить надавачу державної допомоги достовірно вирахувати 
обсяг незначної державної допомоги.

Надавач сам вирішує  чи є така державна допомога незначною. Визначення розміру 
державної допомоги у 200 тисяч євро є необхідним для забезпечення того, що будь-які 
види та форми державної допомоги могли вважатися такими, що не спотворюють або 
не загрожують спотворенням конкуренції. Тому така державна допомога не справляє 
значного впливу на конкуренцію та автоматично є допустимою.

9	 Роз’яснення	АМКУ	від	05	жовтня	2017	р.	Київ	№	35-рр/дд	http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=137546&schema=main
10	 Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	4	липня	2017	р.	№	468	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468—2017-%D0	%BF

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=137546&schema=main
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468-2017-%D0%BF
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ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ  
ПРО НЕЗНАЧНУ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ, 
НАДАНУ У 2019 РОЦІ
1. Інформація за цією формою подається надавачем державної допомоги Антимоно-

польному комітету України (далі — Комітет) щорічно до 01 квітня поточного року за по-
передній фінансовий рік. До 01.04.2020 подається інформація за 2019 рік (та за 2018 
і 2017 роки).

2. Підстава надання інформації: частина третя статті 16 Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання» (далі — Закон):

 «Надавачі державної допомоги зобов’язані щороку, до 1 квітня наступного року, по-
давати Уповноваженому органові у визначеному ним порядку інформацію про чинну 
державну допомогу, її мету, форми, джерела, отримувачів та їхні частки у загальному 
обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги у межах 
відповідної програми або інформацію про те, що протягом звітного року державна 
допомога не надавалася».

3. Інформація за цією формою подається також у тому випадку, якщо незначна державна 
допомога не надавалася у 2019 році, але надавалася у 2018 та/або 2017 році. В цьому 
випадку за 2019 рік проставляються нулі.

4. Віднесення підтримки до незначної державної допомоги здійснюється надавачами 
державної допомоги самостійно. Надавач державної допомоги самостійно контролює 
розмір цієї допомоги, що не повинен перевищувати суму, еквівалентну 200 тисячам 
євро. Курси НБУ гривня/євро беруться на 31 грудня відповідно 2017, 2018 та 2019 
року.

5. Інформація за 2017 рік подається за період з 02.08.2017 (дата набрання чинності За-
коном) по 31.12.2017 включно. Якщо за цей період отримати інформацію неможливо 
або важко, то береться період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ

Інформація про незначну державну допомогу надається з дотриманням вимог Порядку, 
форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну 
державну допомогу суб’єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Анти-
монопольного комітету України від 28.12.2015 № 43-рп, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26.01.2016 за № 140/28270 11.

Інформацію Уповноваженому органу надавач державної допомоги подає на  Портал 
державної допомоги, який функціонує на базі офіційного веб-сайту Антимонопольного 
комітету України, у формі оригіналу електронного документа з додаванням електронно-
го підпису з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та елек-
тронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

11	 Розпорядження	Антимонопольного	комітету	України	від	28.12.2015	№	43-рп	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0140—16

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0140-16
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Датою подання інформації про державну допомогу вважаються дата й час надходжен-
ня відповідної інформації на Портал державної допомоги. У разі якщо інформацію по-
дано у  вихідний або святковий день, датою подання інформації вважатиметься пер-
ший наступний робочий день за календарем. Датою подання інформації з обмеженим 
доступом у паперовій формі вважається день фактичної її передачі Уповноваженому 
органу, у разі надсилання поштою — дата одержання, зазначена на відбитку календар-
ного штемпеля відділення поштового зв’язку, що обслуговує Уповноважений орган, або 
в повідомленні про вручення.

ПАМ’ЯТКА  
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ОБЛІКУ ДЕРЖАВНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ ОКРЕМИХ 
ВИДІВ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ДО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ
1. З метою визначення відповідальних осіб та встановлення механізму обліку щодо дер-

жавної допомоги, що надається органами місцевого самоврядування територіальної 
громади пропонується прийняти розпорядження та додатки до нього (додаток 6).

2. Під час аналізу щодо віднесення окремих видів державної підтримки (далі — ДП) 
до державної допомоги слід враховувати наступне.

2.1. Чи підпадає така ДП під дію Закону.
Не підпадає якщо:

 � є підтримкою природних монополій;
 � передбачена частиною другою статті 3 Закону, а саме:

– є інвестуванням у об’єкт інфраструктури із застосуванням процедури державних 
закупівель;

– є підтримкою господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг, що ста-
новлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих 
витрат на надання таких послуг.

3. Якщо надана вами підтримка підпадає під зазначені вище випадки, то необхідно пе-
ревірити дотримання таких обов’язкових умов:
– чи здійснює суб’єкт господарювання іншу підприємницьку діяльність, якщо так, 

то чи не спрямовується надана підтримка на таку діяльність;
– чи затверджена методика розрахунку компенсації на надання послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес.

4. Якщо випадок, що аналізується не є виключенням передбаченим частини другої ст. 3 
ЗУ «Про державну допомогу суб’єктів господарювання» та норм ЗУ «Про природні 
монополії» слід перевірити чи підтримка є державною допомогою, якщо одночасно 
виконуються такі умови:

 � підтримка надається суб’єкту господарювання;
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 � фінансування державної підтримки здійснюється за рахунок ресурсів держави чи 
місцевих ресурсів;

 � підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи прова-
дження окремих видів господарської діяльності;

 � підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

5. Недотримання всіх зазначених вище умов одночасно під час надання державної 
підтримки виключає можливість, що така підтримка є державною допомогою.

Так, надання підтримки не  суб’єкту господарювання — не  є державною допомогою, 
у зв’язку із чим підтримка ОСББ — не є державною допомогою (п. 2 роз’яснень АМКУ 
від 05 жовтня 2017 р. Київ № 35-рр/дд) 12

Також слід звернути увагу на таку умову державної допомоги як спотворення еконо-
мічної конкуренції. В разі надання підтримки на утримання об’єктів, якими громадяни 
користуються безкоштовно та послуги не реалізуються на ринку — утримання об’єктів 
і проведення заходів з благоустрою, як то утримання зелених насаджень, кладовищ, по-
водження з безпритульними тваринами — економічна конкуренція не спотворюється. 
(Наприклад рішення АМКУ від 24.01.2019 № 43-р «Про результати розгляду повідомлен-
ня про державну допомогу Виконавчого комітету луцької міської ради щодо державної 
підтримки комунального підприємства «ласка» з метою регулювання чисельності без-
притульних тварин гуманними методами») (додаток 5).

Схема аналізу випадків підтримки суб’єктів господарювання

ОТРИМУВАЧ

є природною
монополією?

здійснює іншу 
комерційну 
діяльність?

фінансування 
на комерційну 

діяльність
відокремлене?

підтримка спрямована 
на діяльність, яка є 

безкоштовною 
для населення?

інвестування 
проведено 

за конкурсом?

Порядок 
компенсацій 

в тарифах 
затверджений?

отримує 
компенсацію 

в тарифах?

Об’єкт 
використовується 

для отримання 
прибутку

надає ПЗЕІ Підтримка здійснювалась 
у об’єкт інфрастуктури?

ОБ’ЄКТ

Не містить ознак державної допомогиЄ ознаки державної допомоги

12	 Роз’яснення	АМКУ	від	05	жовтня	2017	р.	Київ	№	35-рр/дд	http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=137546&schema=main)

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=137546&schema=main
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Проте, слід забезпечити виокремлення такої діяльності від іншої комерційної діяльності, 
платних послуг, які може надавати суб’єкт господарювання — фінансування за раху-
нок місцевого бюджету повинно спрямовуватись лише на покриття витрат, які пов’язані 
із проведенням заходів благоустрою та не повинно витрачатися на здійснення підпри-
ємницької діяльності. В разі забезпечення розподілу рахунків для обліку виду діяльно-
сті, на яку надано підтримку з місцевого бюджету, та підприємницької діяльності, надан-
ня підтримки не є державною допомогою.

 M
!!! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до норм Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання» незаконною державною допомогою є нова 
державна допомога, надана без повідомлення АМКУ або в період після повідом-
лення, але до прийняття АМКУ рішення про допустимість державної допомоги для 
конкуренції, або надана всупереч рішенню АМКУ про визнання нової державної 
допомоги недопустимою для конкуренції.

Частиною п’ятою статті 24 зазначеного Закону передбачено, що АМКУ не може вима-
гати повернення незаконної державної допомоги після 10 років з дня набрання чин-
ності нормативно-правовим чи розпорядчим актом, на підставі якого надавалася така 
допомога.

В разі визнання за рішенням АМКУ незаконної державної допомоги недопустимою для 
конкуренції надавач допомоги зобов’язаний вжити всіх заходів щодо повернення такої 
державної допомоги. Таке рішення є обов’язковим до виконання як надавачем та і от-
римувачем допомоги. При цьому надавач зобов’язаний вжити в межах повноважень, 
визначених законом, вичерпних та ефективних заходів для забезпечення повернення 
незаконної державної допомоги її отримувачами (кожним з них), що може передбачати 
як звернення до суду про стягнення державної допомоги так і  ініціювання процедури 
банкрутства отримувача державної допомоги.

Пунктом 7 Порядку повернення незаконної державної допомоги, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 46 13, передбачено, що державна 
допомога підлягає поверненню отримувачами незалежно від можливого настання внас-
лідок такого повернення неплатоспроможності та/або банкрутства отримувачів.

Також положеннями зазначеного Порядку передбачено, що невиконання надавачами 
та/або отримувачами незаконної державної допомоги рішення АМКУ про повернення 
державної допомоги в установлений строк є підставою для відмови АМКУ у прийнятті 
в подальшому рішення про допустимість для конкуренції нової державної допомоги та/
або тимчасове припинення надання чинної державної допомоги до моменту повернен-
ня незаконної державної допомоги у повному обсязі. Тобто АМКУ в разі неповернення 
державної допомоги за їх рішенням може заблокувати надання висновків та зупинити 
надання раніше погодженої державної допомоги.

При цьому в Порядку окремо передбачено, що надання нової державної допомоги з ме-
тою повернення попередньо отриманої державної допомоги, визнаної незаконною рі-
шенням АМКУ, не допускається.

13	 Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	4	липня	2017	р.	№	46	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468—2017-%D0	%BF

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468-2017-%D0%BF
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ДОДАТОК 1
Витяг з роз’яснення № 2-рр/дд від 28.02.2018  

щодо переліку об’єктів інфраструктури 14

ч.2 ст.  1 Міжнародної конвенції про боротьбу 
з бомбовим тероризмом, яка була ратифікова-
на Верховною радою України, Законом України 
«Про приєднання України до  міжнародної кон-
венції про боротьбу з бомбовим тероризмом»

будь-який об’єкт, який знаходиться в  державній  чи 
приватній власності та надає або розподіляє послуги 
в інтересах населення такі, як водопостачання, кана-
лізація, енергопостачання, постачання палива чи зв’я-
зок

ч.1 ст. 1 Закону України «Про особливості орен-
ди  чи концесії об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу,  що перебувають у  державній влас-
ності»

об’єкти паливно-енергетичного комплексу — цілісні 
майнові комплекси або системи цілісних майнових 
комплексів підприємств, їх структурних підрозділів 
(філій, цехів, дільниць), які забезпечують (призначені) 
та достатні для провадження господарської діяльності 
у сфері видобування кам’яного вугілля та лігніту (бу-
рого вугілля), його переробки.

ст.1 Закону України «Про землі енергетики 
та правовий режим спеціальних зон енергетич-
них об’єктів»

об’єкт енергетики — електрична станція, електрична 
підстанція, електрична мережа, підключені до об’єд-
наної енергетичної системи України, а також котель-
ня, підключена до магістральної теплової мережі, ма-
гістральна теплова мережа, споруда альтернативної 
енергетики тощо

ч.1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної 
енергії»

об’єкт електроенергетики — електрична станція, елек-
трична підстанція, електрична мережа

ч.1 ст. 1 Закону України «Про ринок природного 
газу»

об’єкти газової інфраструктури — газотранспортні 
системи, газорозподільні системи, газосховища, уста-
новка LNG

п. 1.3 розділу 1 Порядку розгляду інвестиційних 
проектів розвитку об’єктів паливно-енергетич-
ного комплексу,  що перебувають у  державній 
власності, в  умовах оренди  чи концесії, за-
твердженого наказом Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості від 26.04.2011 № 88

об’єкти паливно-енергетичного комплексу — цілісні 
майнові комплекси, системи цілісних майнових комп-
лексів, які забезпечують (призначені) та достатні для 
здійснення господарської діяльності у  сферах видо-
бування кам’яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), 
його переробки; виробництва, постачання електрич-
ної і  теплової енергії при централізованому тепло-
постачанні, а  також майнові комплекси структурних 
підрозділів підприємств, що належать до зазначених 
сфер, які є достатніми для здійснення господарської 
діяльності.

14	 Роз’яснення	АМКУ	з	питань	застосування	законодавства	у	сфері	державної	допомоги	№	2-рр/дд,	наданих	Комітетом	28	лютого	2018	
року	http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=140558&schema=main)

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=140558&schema=main
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Витяг з роз’яснення № 2-рр/дд від 28.02.2018  
щодо переліку об’єктів інфраструктури 14

ст. 1 Закону України «Про доступ до об’єктів бу-
дівництва, транспорту, електроенергетики з ме-
тою розвитку телекомунікаційних мереж»

інфраструктура будинкової розподільної мережі — 
частина телекомунікаційної мережі доступу між ка-
бельним вводом будинку та  пунктами закінчення 
телекомунікаційної мережі, призначена для забез-
печення споживачів телекомунікаційними послугами 
в  окремих приміщеннях (квартирах) будинку, у  тому 
числі доступу до  Інтернету,  що надається або може 
надаватися власником інфраструктури об’єкта досту-
пу у користування замовнику на договірних засадах; 
інфраструктура кабельної каналізації електрозв’яз-
ку — обладнання та споруди, призначені для прокла-
дання, монтажу та  експлуатаційного обслуговування 
кабелів телекомунікацій,  що включають трубопрово-
ди (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові 
пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, ко-
лекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а та-
кож приміщення для введення кабелів і  розміщення 
лінійного 3 обладнання,  що надаються або можуть 
надаватися власником інфраструктури об’єкта досту-
пу у користування замовнику на договірних засадах; 
інфраструктура об’єкта будівництва — будинки, у тому 
числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого 
призначення, опори зовнішнього освітлення, колекто-
ри, системи водопостачання та водовідведення, вер-
тикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, 
трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподіль-
ні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (ок-
ремі або суміщені з  електрообладнанням) тощо,  що 
надаються або можуть надаватися власником інфра-
структури об’єкта доступу у користування замовнику 
на договірних засадах; 
інфраструктура об’єкта електроенергетики — об’єк-
ти електроенергетики, у тому числі опори ліній елек-
тропередачі, електричні підстанції тощо, придатні 
для надання власником інфраструктури об’єкта до-
ступу у  користування замовнику на  договірних за-
садах; інфраструктура об’єкта транспорту — вироб-
ничо-технологічні комплекси і  споруди авіаційного, 
автомобільного, залізничного, морського і річкового, 
трубопровідного транспорту, міського електротран-
спорту,  що надаються або можуть надаватися влас-
ником інфраструктури об’єкта доступу у користуван-
ня замовнику на договірних засадах.
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за інформацією, що надана Міністерством інф-
раструктури України листом від 05.12.2017 
№ 12571/12/10—17

до сфери авіаційного транспорту відносяться: аеро-
порт, аеродром, злітно-посадкова смуга; до  сфери 
міського електричного транспорту відносяться: ру-
хомий склад, контактні мережі, тягові підстанції, колії 
трамвайні та  метрополітену, а  також споруди, при-
значені для забезпечення надання транспортних по-
слуг; до  сфери морського та  річкового транспорту 
відносяться: рухомі та нерухомі об’єкти, що забезпе-
чують функціонування морського порту, у тому числі 
акваторія, гідротехнічні споруди, доки, буксири, кри-
голами та інші судна портового флоту, засоби навіга-
ційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідро-
графічного забезпечення морських шляхів, системи 
управління рухом суден, інформаційні системи, пе-
ревантажувальне обладнання, залізничні та  автомо-
більні під’їзні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, 
водо- та електропостачання, інші засоби, обладнання, 
інженерні комунікації, розташовані в  межах терито-
рії та акваторії морського порту і призначені для за-
безпечення безпеки мореплавства, надання послуг, 
забезпечення державного нагляду (контролю) в мор-
ському порту;
до  сфери дорожнього господарства відносяться: 
земляне полотно, проїзна частина, дорожнє покриття, 
смуга руху, споруди дорожнього водовідводу, штучні 
споруди, інженерне облаштування: спеціальні спору-
ди та  засоби, призначені для забезпечення безпеч-
них та зручних умов руху (освітлення, технологічного 
зв’язку, вимірювання вагових і габаритних параметрів 
транспортних засобів, примусового зниження швид-
кості руху), об’єкти дорожнього сервісу та архітектур-
не облаштування: архітектурні споруди та декоративні 
насадження,  що призначені для забезпечення есте-
тичного вигляду автомобільних доріг; технічні засоби 
організації дорожнього руху, автопавільйони, лінійні 
споруди і комплекси, що забезпечують функціонуван-
ня і збереження доріг; елементи санітарного облашту-
вання, зелені насадження. За межами смуги відведен-
ня до  інфраструктури об’єкта транспорту належать 
об’єкти дорожнього сервісу, архітектурне облашту-
вання, будівлі та споруди, що забезпечують її функціо-
нування: виробничі бази та придорожні кар’єри, ліній-
ні жилі будинки, лінійні та інші споруди для виконання 
ремонтів та  утримання доріг, їх збереження і  контр-
олю дорожнього руху, комплекси дорожнього серві-
су; поромні переправи, снігозахисні споруди, проти-
лавинні і  протисельові споруди, уловлювальні з’їзди; 
майданчики для стоянки транспортних засобів, відпо-
чинку, видові, для складування дорожньо-будівельних 
та  інших матеріалів; нагірні канави, випарні басейни, 
відкриті та закриті дренажні системи.
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п. 3.9 державних будівельних норм ДБН А.2.2—
3—2014 «Склад та зміст проектної документації 
на будівництво»

об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури — на-
земні, надземні або підземні лінійні об’єкти для пере-
сування людей, транспортних засобів, вантажів, пе-
реміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі 
електроенергії тощо

ст.1 Закону України «Про морські порти»

об’єкти портової інфраструктури — рухомі та  неру-
хомі об’єкти, що забезпечують функціонування мор-
ського порту, у  тому числі акваторія, гідротехнічні 
споруди, доки, буксири, криголами та інші судна пор-
тового флоту, засоби навігаційного обладнання та інші 
об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення 
морських шляхів, системи управління рухом суден, ін-
формаційні системи, перевантажувальне обладнання, 
залізничні та автомобільні під’їзні шляхи, лінії зв’язку, 
засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інші 
засоби, обладнання, інженерні комунікації, розташо-
вані в  межах території та  акваторії морського порту 
і призначені для забезпечення безпеки мореплавства, 
надання послуг, забезпечення державного нагляду 
(контролю) в морському порту; об’єкти портової інф-
раструктури загального користування — акваторія, 
залізничні та автомобільні під’їзні шляхи (до першого 
розгалуження за межами території порту), лінії зв’яз-
ку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, 
інженерні комунікації, інші об’єкти, що забезпечують 
діяльність двох і  більше суб’єктів господарювання 
у морському порту; стратегічні об’єкти портової інф-
раструктури — об’єкти права державної власності — 
гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструк-
тури загального користування, засоби навігаційного 
обладнання та інші об’єкти навігаційногідрографічно-
го забезпечення морських шляхів, системи управлін-
ня рухом суден.

пп.3п.2 Технічного регламенту безпеки інфра-
структури залізничного транспорту, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
11.07.2013 № 494,

інфраструктура залізничного транспорту — техноло-
гічний комплекс, що включає залізничні колії загаль-
ного користування (в тому числі під’їзні колії), інженер-
ні споруди (мости, тунелі, віадуки тощо), електричні 
мережі, тягові підстанції та  інші пристрої технологіч-
ного електропостачання, контактну мережу, системи 
сигналізації, централізації, блокування, зв’язку і  те-
лекомунікацій, інформаційні комплекси та  системи 
управління рухом поїздів, шляхи доступу пасажирів 
та вантажів до елементів інфраструктури, захисні лі-
сонасадження, локомотивні і  вагонні депо, пункти 
технічного обслуговування вагонів, вокзали, а  також 
інші будівлі, споруди, пристрої та обладнання, що за-
безпечують функціонування такого комплексу та ви-
користовуються для надання послуг з  перевезення 
пасажирів та вантажів залізничним транспортом.
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за інформацією, що надана Міністерством інф-
раструктури України листом від 05.12.2017 
№ 12571/12/10—17

до сфери залізничного транспорту відносяться: за-
лізничні колії загального користування та  розміще-
ні на  них технологічні споруди, передавальні при-
строї,  що безпосередньо використовуються для 
забезпечення процесу перевезень, а саме: залізнич-
ні станції, тягові підстанції, контактна мережа та  інші 
пристрої технологічного електропостачання, системи 
сигналізації, централізації, блокування та  управління 
рухом поїздів, а  також об’єкти і  майно, призначені 
безпосередньо для виконання аварійно-відновлю-
вальних робіт.

п. 2 Порядку формування переліку інформацій-
нотелекомунікаційних систем об’єктів критичної 
інфраструктури держави, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 
№ 563,

об’єкти критичної інфраструктури — підприємства 
та  установи (незалежно від форми власності) таких 
галузей, як енергетика, хімічна промисловість, тран-
спорт, банки та фінанси, інформаційні технології та те-
лекомунікації (електронні комунікації), продовольство, 
охорона здоров’я, комунальне господарство,  що є 
стратегічно важливими для функціонування економі-
ки і безпеки держави, суспільства та населення.

п.6 ст 1 Закону України «Про наукову і  науко-
во-технічну діяльність»

державна дослідницька інфраструктура — об’єднання 
наукових установ та (або) вищих навчальних закладів 
державної форми власності, що створюється з метою 
оптимального використання їхніх ресурсів (кадрів, 
матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів 
та  зберігання банків даних і  знань) та  координації їх 
ефективного використання для проведення наукових, 
науково-технічних досліджень і  науково-технічних 
розробок на найвищому рівні, а також забезпечення 
спільного проведення заходів щодо якісної підготовки 
фахівців у відповідних галузях знань.
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ДОДАТОК 2 

рішення АМКУ від 19.10.2018 № 568 «Про визнання підтримки суб’єкта 
господарювання, зазначеного у повідомленні, такою, що не є держав-
ною допомогою відповідно до Закону»

ДОДАТОК 3 

рішення АМКУ від 29.11.2018 року № 676 «Про визнання підтримки 
суб’єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є 
державною допомогою відповідно до Закону»

ДОДАТОК 4 
рішення АМКУ від 18.04.2019 № 244-р «Про визнання підтримки 
суб’єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є 
державною допомогою відповідно до Закону, внаслідок внесення на-
давачем державної допомоги змін до умови її надання»

ДОДАТОК 5 

рішення АМКУ від 24.01.2019 № 43-р «Про визнання підтримки суб’єк-
тів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є дер-
жавною допомогою відповідно до Закону»

https://drive.google.com/file/d/1AZPbmjw0yBd26gyP_Y2ruMr4qeDMCVAd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GUkCkqt_i7r9PtRXNovxOmXODLp-xYR7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11t9xu265eZrNf9U-zgegg5gIvz6ea9cz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jDI9H0eZwBCIzTrhpDDqsOAzUWffkR0x/view?usp=sharing
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ДОДАТОК 6 

__________________________ РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
_______ голови

від ________ № ____ р  м._____________

Про організацію роботи з підготовки та подання інформації та/чи повідомлень до Анти-
монопольного комітету України про державну допомогу суб’єктам господарювання

З метою забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функці-
онування державної допомоги суб’єктам господарювання, відповідно до Закону України 
«Про державну допомогу суб’єктам господарювання», розпоряджень Антимонопольно-
го комітету України від 28.12.2015 № 43-рп «Деякі питання реалізації Закону України 
«Про державну допомогу суб’єктам господарювання», від 04.03.2016 № 2-рп «Про за-
твердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомо-
гу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги», керуючись ст. 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ:

1. Організувати роботу з підготовки та подання інформації та/чи повідомлень до Анти-
монопольного комітету України про державну допомогу суб’єктам господарювання 
наступним чином:

1.1. розпорядникам коштів місцевого бюджету м. ____________, визначеним у рішенні 
______________ ради про міський бюджет, за напрямками діяльності:

 а) забезпечити підготовку та подання до Антимонопольного комітету України інфор-
мації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання (надалі — державна 
допомога) у порядку та строки, встановлені розпорядженням Антимонопольного комі-
тету України від 28.12.2015 № 43-рп щороку, до 01 квітня року, наступного за звітним, 
інформацію про чинну державну допомогу, а саме:

—  про програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держа-
ви чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом, взявши 
до уваги, що подання повідомлення, його розгляд та розгляд справи про держав-
ну допомогу здійснюються в порядку, визначеному розділом 4 Закону;

—  інформацію про державну допомогу, щодо якої Антимонопольний комітет України 
прийняв рішення про допустимість такої допомоги для конкуренції та строк якої 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0140-16/paran8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0140-16/paran8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0140-16/paran8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0140-16/paran8
https://drive.google.com/file/d/1mb66KDWrgj2wRVVeujQPmSe4kSX-QUXq/view?usp=sharing
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ще не завершився, за формами, наведеними в додатках 1—3 до Порядку, затвер-
дженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.12.2015  
№ 43-рп, а саме:

—  про державну допомогу, надану у 20__ році (додаток 1 до розпорядження);

—  про державну допомогу, надану у 20__ році, надавач якої звільнений від обов’яз-
ку повідомлення Уповноваженого органу (додаток 2 до розпорядження);

—  про незначну державну допомогу, надану у  20__ році (додаток 3 
до розпорядження);

 б) забезпечити підготовку та подання до Антимонопольного комітету України повідо-
млень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної 
допомоги в порядку та строки, визначені розпорядженням Антимонопольного комі-
тету України від 04.03.2016 № 2-рп, а саме: не менше ніж за 105 календарних днів 
до запланованої дати набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом 
або рішенням про нову або внесення змін до умов чинної державної допомоги з ура-
хуванням положень ч. 3 ст. 9 Закону (додатки 4, 5, 6 до розпорядження)

 в) з метою виконання вимог підпункту а) пункту 1.1 даного розпорядження, у строк 
до _______ року провести інвентаризацію програм, рішень _________ ради та її вико-
навчого комітету, розпоряджень ________ голови, прийнятих (затверджених) у період 
з 01.08.2017 по 01.03.2020, які передбачають надання державної допомоги та у строк 
не пізніше 01.04.2020 року надати фінансовому управлінню ______ ради зведену інфор-
мацію про усю надану у 2017—2020 роках державну допомогу та інші види підтримки 
за рахунок місцевих ресурсів для підготовки інформаційних та довідкових матеріалів 
з даного питання (додаток 5 до розпорядження)

 г) з метою виконання підпункту б) пункту 1.1 даного розпорядження організувати 
систематичне надання суб’єктами господарювання, що мають намір отримати дер-
жавну допомогу (в тому числі незначну), відомостей про господарську діяльність, про 
державну допомогу, отриману ними за останніх п’ять років (протягом останніх трьох 
років — для незначної державної допомоги), про правові підстави для отримання 
державної допомоги, її форму та мету.

 ґ) у строк до 01.04.2020 року своїми рішеннями визначити вимоги до відомостей про 
господарську діяльність суб’єктів господарювання, які мають намір отримати дер-
жавну допомогу з урахуванням вимог щодо подання та оформлення повідомлень про 
нову державну допомогу, встановлених розпорядженням Антимонопольного комітету 
України від 04.03.2016 № 2-рп (додатки 4.1, 4.2, 4.3. до розпорядження)

 д) з метою виконання вимог підпунктів а-ґ) пункту 1.1 даного розпорядження у строк 
до 01.04.2020 року визначити осіб, відповідальних за організацію роботи у відповідних 
відділах та управліннях з підготовки та подання до Антимонопольного комітету України 
інформації та/чи повідомлень про державну допомогу суб’єктам господарювання.

 е) при поданні до фінансового управління ___________ ради бюджетних запитів для 
формування місцевого бюджету міста _________, внесення змін до нього, що перед-
бачають надання державної допомоги, додатково подавати управлінню інформацію 
про наступне:

— чи є державна допомога допустимою для конкуренції (стаття 5 Закону);

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0141-16/print1509968229901997
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0141-16/print1509968229901997
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0140-16/paran8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0140-16/paran8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0140-16/paran8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0140-16/paran8
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—  чи є державна допомога такою, що може бути визнана допустимою для конку-
ренції (стаття 6 Закону);

— чи є державна допомога незначною;

—  чи належить державна допомога до категорії державної допомоги, надавачі якої 
звільнені від обов’язку повідомлення на підставі статті 7 Закону;

—  чи передбачають запропоновані зміни до чинних програм державної допомоги 
збільшення фінансування менш як на 20 відсотків бюджету відповідної програми;

—  рішення Антимонопольного комітету України про допустимість державної допо-
моги для конкуренції (за наявності).

1.2. Суб’єктам господарювання, які мають намір отримати державну допомогу, нада-
вачами якої є ________ рада, її виконавчий комітет, розпорядники коштів місцевого 
бюджету міста _______, визначені в рішенні ________ ради про міський бюджет, по-
давати надавачам державної допомоги відомості про господарську діяльність, про 
державну допомогу, отриману ними за останніх п’ять років, про правові підстави 
для отримання державної допомоги, її форму та мету.

1.3. Суб’єктам господарювання, які мають намір отримати незначну державну допомогу, 
надавачами якої є ____________ рада, її виконавчий комітет, розпорядники коштів 
місцевого бюджету міста ________, визначені в рішенні ________ ради про міський 
бюджет, подавати надавачам державної допомоги відомості про господарську 
діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману ними протя-
гом останніх трьох років, її форму та мету за формою передбаченою додатком 3 
до розпорядження.

1.4. Фінансовому управлінню:

1.4.1. забезпечити ведення реєстру державної допомоги та інших видів підтримки 
за рахунок місцевих ресурсів згідно з додатком 7 до розпорядження;

1.4.2. при внесенні на розгляд ________ ради, її виконавчого комітету проектів рішень 
щодо міського бюджету міста __________, внесення змін до нього, перерозподі-
лу коштів місцевого бюджету, в частині надання державної допомоги суб’єктам 
господарювання дотримуватись вимог Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання».

1.5. Координацію та контроль за правильністю, повнотою та достовірністю інформації 
та/чи повідомлень про державну допомогу, а також відповідальність за подання 
інформації та/чи повідомлень до Антимонопольному комітету України, передбаче-
них Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» у вста-
новленому порядку та строки, покласти на керівників відповідних розпорядників 
коштів місцевого бюджету міста ___________.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови — ___________________.

Голова  ____________________

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
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ДОДАТОК 6.1.  
ДО ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ФОРМА 
для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році

Ця форма заповнюється окремо для кожної чинної програми державної допомоги 
та кожного заходу індивідуальної державної допомоги в межах програми (програм) дер-
жавної допомоги, а також для кожного окремого заходу індивідуальної допомоги поза 
програмами державної допомоги.

1. Інформація про надавача державної допомоги

Найменування надавача державної допомоги: ______________________________________
Місцезнаходження: _______________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________
Факс: ____________________________________________________________________________
електронна адреса: _______________________________________________________________
Код ЄДрПОУ: ____________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, що заповнила цю форму:
__________________________________________________________________________________
2. Назва програми державної допомоги/індивідуальної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(назва програми має містити стислий опис мети програми.  

Назва індивідуальної державної допомоги включає також ім’я відповідного отримувача)

3. Правові підстави для надання державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(зазначити відповідні закони та інші нормативно-правові акти, рішення, на основі яких реалізується відповідна програма дер-

жавної допомоги чи захід індивідуальної державної допомоги поза програмою державної допомоги, реквізити закону чи іншого 
нормативно-правового акта (рішення), дату набрання чинності програмою державної допомоги відповідно до правової підстави 
її надання та передбачений строк дії програми державної допомоги. Зазначити всі доповнення та зміни до нормативно-правових 

актів (рішень), що стосуються реалізації програми державної допомоги або індивідуальної державної допомоги)

4. Рішення Уповноваженого органу щодо державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(зазначити номер та дату відповідного рішення Уповноваженого органу щодо заходу державної допомоги.  

У разі наявності попередніх рішень Уповноваженого органу, пов’язаних із цією програмою (заходом) державної допомоги,  
необхідно зазначити їх номери та дати)

5. Категорія державної допомоги:

 � Допомога для забезпечення розвитку регіонів

 � Підтримка середнього та малого підприємництва

 � Допомога на професійну підготовку працівників

 � Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових 
робочих місць

 � Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів 
господарювання

 � Допомога на захист навколишнього природного середовища
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 � Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну 
діяльність

 � Допомога на підтримку окремих галузей економіки:
 � добувна промисловість і розроблення кар’єрів
 � добування кам’яного та бурого вугілля
 � виробництво чавуну, сталі та феросплавів
 � текстильне виробництво
 � виробництво паперу та паперових виробів
 � виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
 � виробництво штучних і синтетичних волокон
 � виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
 � виробництво машин і устаткування
 � виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
 � виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
 � будування суден і човнів
 � постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
 � будівництво
 � роздрібна торгівля
 � наземний і трубопровідний транспорт
 � пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
 � вантажний залізничний транспорт
 � інший пасажирський наземний транспорт
 � водний транспорт
 � авіаційний транспорт
 � поштова та кур’єрська діяльність
 � тимчасове розміщування й організація харчування
 � телекомунікації (електрозв’язок)
 � комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність
 � надання інформаційних послуг
 � фінансова та страхова діяльність
 � мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
 � інше________________________________________________________________________

(зазначити)

 � інше___________________________________________________________________________
(зазначити)

6. Дата припинення чинності державної допомоги (закінчення дії програми дер-
жавної допомоги чи заходу індивідуальної державної допомоги):

__________________________________________________________________________________
(цей пункт стосується тільки програм державної допомоги чи заходів індивідуальної державної допомоги, строк дії яких закінчу-

ється протягом звітного періоду. Зазначити дату, коли надання державної допомоги було припинене)

7. Мета державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(формулювання мети державної допомоги у відповідному законодавчому та/або іншому нормативно-правовому акті (рішенні), що 

є правовою основою для державної допомоги. У разі якщо державна допомога надається з метою регіонального розвитку, ця 
мета завжди вважається пріоритетною (основною))
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8. Цілі надання державної допомоги:

 � Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким 
або рівень безробіття є високим
 � Виконання загальнодержавних програм розвитку
 � розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру
 � Сприяння окремим видам господарської діяльності за умови, що це не суперечить 
міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
радою України
 � Сприяння суб’єктам господарювання в окремих економічних сферах (зонах) за умо-
ви, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною радою України
 � Підтримка та збереження національної культурної спадщини
 � інше___________________________________________________________________________

(конкретизувати)

9. Вторинна ціль1 надання державної допомоги: 
__________________________________________________________________________________

10. Регіон (зазначити територію (регіон, групу областей), де  реалізується зазначена 
програма державної допомоги):

 � вся територія України

 � Автономна республіка Крим
 � Вінницька область
 � Волинська область
 � Дніпропетровська область
 � Донецька область
 � житомирська область
 � Закарпатська область
 � Запорізька область
 � Івано-Франківська область
 � Київська область
 � Кіровоградська область
 � луганська область
 � львівська область
 � Миколаївська область
 � Одеська область
 � Полтавська область
 � рівненська область
 � Сумська область
 � Тернопільська область
 � Харківська область
 � Херсонська область
 � Хмельницька область
 � Черкаська область
 � Чернівецька область
 � Чернігівська область

район _________________________________
 (зазначити)

Місто _________________________________
 (зазначити)

райони в місті __________________________
 (зазначити)

Селище _______________________________
 (зазначити)

Село ___________________________________
 (зазначити)

 �  місто Київ райони в місті __________________________
 (зазначити)

 �  місто Севастополь райони в місті __________________________
 (зазначити)
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11. Джерела фінансування державної допомоги (відповідь деталізувати):
__________________________________________________________________________________

(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних 
фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

 � ресурси держави:

 � кошти державного бюджету

 � інші кошти, що є об’єктом права державної власності

 � рухоме і нерухоме майно, що є об’єктом права державної власності

 � земля, що є об’єктом права державної власності

 � інші природні ресурси, що є об’єктом права державної власності

 � бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряд-
жаються органи влади

 � інше __________________________________________________________________________
(зазначити)

 � Місцеві ресурси:

 � кошти бюджету Автономної республіки Крим

 � кошти обласних бюджетів _______________________________________________________
    (зазначити)

 � кошти районних бюджетів ______________________________________________________
    (зазначити)

 � кошти бюджетів сіл, їх об’єднань _________________________________________________
    (зазначити)

 � кошти бюджетів селищ _________________________________________________________
    (зазначити)

 � кошти бюджетів міст (у тому числі районів у містах) ________________________________
         (зазначити)

 � інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах 
__________________________________________________________________________________

(зазначити)

 � рухоме і нерухоме майно, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах __________________________________________________________________

   (зазначити)

 � земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах

     _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах
__________________________________________________________________________________

(зазначити)

 � об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що 
перебувають в управлінні районних і обласних рад

__________________________________________________________________________________
(зазначити)
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 � майно, що належить Автономній республіці Крим, управління яким здійснює рада 
міністрів Автономної республіки Крим ___________________________________________

      _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � інше  __________________________________________________________________________
(зазначити)

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, пояс-
нити способи фінансування:

 � Акумульовані резерви  _________________________________________________________
    (зазначити власника таких резервів)

 � За рахунок державних та/або комунальних підприємств2:

__________________________________________________________________________________
(зазначити, яких саме)

 � Інше:  _________________________________________________________________________
(зазначити)

12. Форма державної допомоги:

 � Субсидія
 � Грант
 � Дотація
 � Гарантії
 � Кредит на пільгових умовах
 � Обслуговування кредитів за пільговими тарифами
 � Відшкодування збитків
 � Фіскальні заходи:

 � зменшення ставки податку
 � скасування податку
 � скасування збору
 � відстрочення сплати податків
 � розстрочення сплати податків
 � відстрочення сплати зборів
 � розстрочення сплати зборів
 � відстрочення сплати інших обов’язкових платежів
 � розстрочення сплати інших обов’язкових платежів
 � списання податкового боргу
 � надання податкових пільг
 � інший захід  _________________________________________________________________

(зазначити, який саме)

 � Списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги
 � Списання штрафних санкцій
 � Компенсація збитків суб’єктам господарювання
 � Зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування
 � Надання суб’єктам господарювання товарів за цінами, нижче ринкових, прямо чи 
опосередковано

     _______________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)



Д
О
Д
А
Т
К
И

Посібник DOBRE Практики

32

 � Надання суб’єктам господарювання послуг за цінами, нижче ринкових, прямо чи 
опосередковано

     _______________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)

 � Придбання товарів суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових
 � Придбання послуг суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових
 � Продаж державного майна за цінами, нижче ринкових
 � Збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання
 � Збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних 
інвесторів
 � Інша форма  ___________________________________________________________________

  (зазначити, яка саме)

Відповідь деталізувати: 

__________________________________________________________________________________
(наприклад, у разі пільгових кредитів також потрібно зазначити забезпечення, яке має надати отримувач. Якщо державна допо-
мога надавалась у формі податкової пільги, необхідно пояснити, яким саме способом реалізовувалася пільга відповідно до По-

даткового кодексу України. Якщо допомога реалізовувалась у формі державних гарантій за кредитами суб’єкта господарювання 
або через надання інших фінансових гарантій, необхідно зазначити рівень ставки за надані гарантії та відповідне забезпечен-

ня, що вимагається для отримання кредиту)

13. Вид державної допомоги:

 � Програма державної допомоги
 � Індивідуальна державна допомога:

 � в межах програми державної допомоги
 � поза межами програми державної допомоги

14. Умови надання державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(зазначити спеціальні умови — критерії визначення отримувачів, доступні для них обсяги державної допомоги тощо, додаткові 
критерії для визначення отримувачів державної допомоги, якщо програма не встановлює конкретних розмірів фінансування 

суб’єктів господарювання, а приймаються додаткові акти, рішення)

15. Отримувачі державної допомоги та розмір допомоги, наданої у звітний період:

№ 
З/п

Суб’єкт господа-
рювання (номер 
облікової картки 

платника податків3, 
підпорядкованість, 

організаційно- 
правова форма)

Код  
ЄДрПОУ

Місцезнаходження/місце 
проживання суб’єкта го-
сподарювання, телефон, 

телефакс, електронна 
пошта

Код 
КВеД4

розмір допомоги, 
грн

Частка5

джерело 
1

джерело 
2

1 2 3 4 5 6 7 8

16. Інформація про метод визначення розміру державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(зазначити дані, використані для розрахунків розміру державної допомоги (наприклад, довідкові ціни, посилання на офіційні про-
центні ставки за банківськими кредитами, на розміри плати за надання державної гарантії, на рівень штрафів у разі несплати по-
датків тощо). Також зазначити відповідні формули, використані для розрахунку суми допомоги для кожної із форм допомоги, що 

була отримана на певну дату)
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17. Примітки:

__________________________________________________________________________________
(будь-яка інша довідкова інформація та коментарі щодо державної допомоги)

Додатки:

1) �

2) �

Особа, що заповнила форму6

______________________________ 
(прізвище, ініціали)

__________________________ 
(посада)

_____________ 
(дата)

Керівник7 _________________________ 
(посада)

_______________________________ 
(прізвище, ініціали)

_________________________ 
(підпис)

_____________ 
(дата)

__________
1	 Вторинна	ціль	—	одна	з	додаткових	до	первинних	цілей.	Наприклад,	первинною	ціллю	є	сприяння	соціально-економічному	розвитку	

регіонів,	рівень	життя	у	яких	є	низьким,	а	вторинною	може	бути	розвиток	малих	і	середніх	підприємств	(далі	—	МСП).	Вторинна	ціль	
може	бути	галузевою.

2	 Поняття	державного	та/або	комунального	підприємства	визначається	відповідно	до	вимог	законодавства	України.
3	 Реєстраційний	номер	облікової	картки	платника	податків	або	серія	та	номер	паспорта	(для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	

переконання	відмовляються	від	прийняття	реєстраційного	номера	облікової	картки	платника	податків	та	повідомили	про	
це	відповідний	контролюючий	орган	і	мають	відмітку	у	паспорті).

4	 Зазначаються	коди	КВЕД	щодо	видів	економічної	діяльності,	яких	стосується	державна	допомога.
5	 Частки	отримувачів	у	загальному	обсязі	наданої	протягом	минулого	фінансового	року	державної	допомоги	в	межах	відповідної	

програми	або	інформація	про	те,	що	протягом	звітного	року	державна	допомога	не	надавалася.
6	 Засвідчує,	що	інформація	та	додані	до	форми	документи	є	точними	й	повними.
7	 Керівник	(виконуючий	обов’язки)	надавача	державної	допомоги.
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ДОДАТОК 6. 2. ДО ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ФОРМА 
для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році, надавач якої 

звільнений від обов’язку повідомлення Уповноваженого органу

Ця форма заповнюється окремо для кожної чинної програми державної допомоги 
та кожного заходу індивідуальної державної допомоги в межах програми (програм) дер-
жавної допомоги, а також для кожного окремого заходу індивідуальної допомоги поза 
програмами державної допомоги.

1. Інформація про надавача державної допомоги

Найменування надавача державної допомоги: ______________________________________
Місцезнаходження: _______________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________
Факс: ____________________________________________________________________________
електронна адреса: _______________________________________________________________
Код ЄДрПОУ: ____________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, що заповнила цю форму:
__________________________________________________________________________________

2. Назва програми державної допомоги/індивідуальної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(назва програми має містити стислий опис мети програми.  

Назва індивідуальної державної допомоги включає також ім’я відповідного отримувача)

3. Правові підстави для надання державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(зазначити відповідні закони та інші нормативно-правові акти, рішення, на основі яких реалізується відповідна програма дер-

жавної допомоги чи захід індивідуальної державної допомоги поза програмою державної допомоги, реквізити закону чи іншого 
нормативно-правового акта (рішення), дату набрання чинності програмою державної допомоги відповідно до правової підстави 
її надання та передбачений строк дії програми державної допомоги. Зазначити всі доповнення та зміни до нормативно-правових 

актів (рішень), що стосуються реалізації програми державної допомоги або індивідуальної державної допомоги)

4. Правова норма, яка звільняє надавача від обов’язку повідомлення про держав-
ну допомогу:

__________________________________________________________________________________

5. Категорія державної допомоги:

 � Допомога для забезпечення розвитку регіонів
 � Підтримка середнього та малого підприємництва
 � Допомога на професійну підготовку працівників
 � Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових 
робочих місць
 � Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів 
господарювання
 � Допомога на захист навколишнього природного середовища
 � Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну 
діяльність
 � Допомога на підтримку окремих галузей економіки:

 � добувна промисловість і розроблення кар’єрів
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 � добування кам’яного та бурого вугілля
 � виробництво чавуну, сталі та феросплавів
 � текстильне виробництво
 � виробництво паперу та паперових виробів
 � виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
 � виробництво штучних і синтетичних волокон
 � виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
 � виробництво машин і устаткування
 � виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
 � виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
 � будування суден і човнів
 � постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
 � будівництво
 � роздрібна торгівля
 � наземний і трубопровідний транспорт
 � пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
 � вантажний залізничний транспорт
 � інший пасажирський наземний транспорт
 � водний транспорт
 � авіаційний транспорт
 � поштова та кур’єрська діяльність
 � тимчасове розміщування й організація харчування
 � телекомунікації (електрозв’язок)
 � комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність
 � надання інформаційних послуг
 � фінансова та страхова діяльність
 � мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
 � інше  _______________________________________________________________________

(зазначити)

 � Інше  __________________________________________________________________________
(зазначити)

6. Мета державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(формулювання мети державної допомоги у відповідному законодавчому та/або іншому нормативно-правовому акті (рішенні), що 

є правовою основою для державної допомоги. У разі якщо державна допомога надається з метою регіонального розвитку, ця 
мета завжди вважається пріоритетною (основною))

7. Цілі надання державної допомоги:

 � Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким 
або рівень безробіття є високим
 � Виконання загальнодержавних програм розвитку
 � розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру
 � Сприяння окремим видам господарської діяльності за умови, що це не суперечить 
міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
радою України
 � Сприяння суб’єктам господарювання в окремих економічних сферах (зонах) за умо-
ви, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною радою України
 � Підтримка та збереження національної культурної спадщини
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 � Інше  __________________________________________________________________________
(конкретизувати)

8. Вторинна ціль1 надання державної допомоги: 

__________________________________________________________________________________
9. Регіон (зазначити територію (регіон, групу областей), де реалізується зазначена про-
грама державної допомоги):

 � вся територія України

 � Автономна республіка Крим
 � Вінницька область
 � Волинська область
 � Дніпропетровська область
 � Донецька область
 � житомирська область
 � Закарпатська область
 � Запорізька область
 � Івано-Франківська область
 � Київська область
 � Кіровоградська область
 � луганська область
 � львівська область
 � Миколаївська область
 � Одеська область
 � Полтавська область
 � рівненська область
 � Сумська область
 � Тернопільська область
 � Харківська область
 � Херсонська область
 � Хмельницька область
 � Черкаська область
 � Чернівецька область
 � Чернігівська область

район _________________________________
 (зазначити)

Місто _________________________________
 (зазначити)

райони в місті __________________________
 (зазначити)

Селище _______________________________
 (зазначити)

Село ___________________________________
 (зазначити)

 �  місто Київ райони в місті __________________________
 (зазначити)

 �  місто Севастополь райони в місті __________________________
 (зазначити)

10. Джерела фінансування державної допомоги (відповідь деталізувати):

__________________________________________________________________________________
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних 

фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

 � ресурси держави:
 � кошти державного бюджету
 � інші кошти, що є об’єктом права державної власності
 � рухоме і нерухоме майно, що є об’єктом права державної власності
 � земля, що є об’єктом права державної власності
 � інші природні ресурси, що є об’єктом права державної власності
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 � бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряд-
жаються органи влади
 � інше  _______________________________________________________________________

(зазначити)

 � Місцеві ресурси:
 � кошти бюджету Автономної республіки Крим
 � кошти обласних бюджетів _______________________________________________________

 (зазначити)

 � кошти районних бюджетів _______________________________________________________
 (зазначити)

 � кошти бюджетів сіл, їх об’єднань _________________________________________________
 (зазначити)

 � кошти бюджетів селищ __________________________________________________________
 (зазначити)

 � кошти бюджетів міст (у тому числі районів у містах) ________________________________
 (зазначити)

 � інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах

     _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � рухоме і нерухоме майно, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах 

     _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах

     _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 
у містах 

     _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що 
перебувають в управлінні районних і обласних рад 

     _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � майно, що належить Автономній республіці Крим, управління яким здійснює рада 
міністрів Автономної республіки Крим 

     _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � інше  __________________________________________________________________________
(зазначити)
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Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, пояс-
нити способи фінансування:

 � Акумульовані резерви ______________________________________________________________
(зазначити власника таких резервів)

 � За рахунок державних та/або комунальних підприємств2:

     _______________________________________________________________________________
(зазначити, яких саме)

 � Інше:  _________________________________________________________________________
(зазначити)

11. Форма державної допомоги:

 � Субсидія
 � Грант
 � Дотація
 � Гарантії
 � Кредит на пільгових умовах
 � Обслуговування кредитів за пільговими тарифами
 � Відшкодування збитків
 � Фіскальні заходи:

 � зменшення ставки податку
 � скасування податку
 � скасування збору
 � відстрочення сплати податків
 � розстрочення сплати податків
 � відстрочення сплати зборів
 � розстрочення сплати зборів
 � відстрочення сплати інших обов’язкових платежів
 � розстрочення сплати інших обов’язкових платежів
 � списання податкового боргу
 � надання податкових пільг
 � інший захід  _________________________________________________________________

(зазначити, який саме)

 � Списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги
 � Списання штрафних санкцій
 � Компенсація збитків суб’єктам господарювання
 � Зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування
 � Надання суб’єктам господарювання товарів за цінами, нижче ринкових, прямо чи 
опосередковано

     _______________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)

 � Надання суб’єктам господарювання послуг за цінами, нижче ринкових, прямо чи 
опосередковано

     _______________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)
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 � Придбання товарів суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових
 � Придбання послуг суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових
 � Продаж державного майна за цінами, нижче ринкових
 � Збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання
 � Збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних 
інвесторів
 � Інша форма  ___________________________________________________________________

(зазначити, яка саме)

Відповідь деталізувати:

__________________________________________________________________________________
(наприклад, у разі пільгових кредитів також потрібно зазначити забезпечення,  

яке має надати отримувач. Якщо державна допомога надавалась у формі податкової пільги,  
необхідно пояснити, яким саме способом реалізовувалася пільга відповідно  

до Податкового кодексу України. Якщо допомога реалізовувалась у формі державних гарантій  
за кредитами суб’єкта господарювання або через надання інших фінансових гарантій,  

необхідно зазначити рівень ставки за надані гарантії та відповідне забезпечення,  
що вимагається для отримання кредиту)

12. Вид державної допомоги:

 � Програма державної допомоги
 � Індивідуальна державна допомога:

 � в межах програми державної допомоги
 � поза межами програми державної допомоги

13. Умови надання державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(зазначити спеціальні умови — критерії визначення отримувачів, доступні для них обсяги державної допомоги тощо, додаткові 
критерії для визначення отримувачів державної допомоги, якщо програма не встановлює конкретних розмірів фінансування 

суб’єктів господарювання, а приймаються додаткові акти, рішення)

14. Отримувачі державної допомоги та розмір допомоги, наданої у звітний період:

№ 
З/п

Суб’єкт господа-
рювання (номер 
облікової картки 

платника податків3, 
підпорядкованість, 

організаційно- 
правова форма)

Код  
ЄДрПОУ

Місцезнаходження/місце 
проживання суб’єкта го-
сподарювання, телефон, 

телефакс, електронна 
пошта

Код 
КВеД4

розмір допомоги, 
грн

Частка5

джерело 
1

джерело 
2

1 2 3 4 5 6 7 8

15. Додаткова інформація та пояснення:

__________________________________________________________________________________
(зазначити додаткову інформацію та/або пояснення щодо відповідних програм державної допомоги та заходів індивідуальної дер-
жавної допомоги, щодо виконання рішень Уповноваженого органу, якими передбачено окремі умови надання державної допомо-

ги, реалізації програми державної допомоги (у разі наявності таких рішень))

Додатки:

1) �

2) �
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Особа, що заповнила форму6

______________________________ 

(прізвище, ініціали)
__________________________ 

(посада)
_____________ 

(дата)

Керівник7 _________________________ 

(посада)
_______________________________ 

(прізвище, ініціали)
_________________________ 

(підпис)
_____________ 

(дата)

___________
1Вторинна	ціль	—	одна	з	додаткових	до	первинних	цілей.	Наприклад,	первинною	ціллю	є	сприяння	соціально-економічному	розвитку	

регіонів,	рівень	життя	у	яких	є	низьким,	а	вторинною	може	бути	розвиток	малих	і	середніх	підприємств	(далі	—	МСП).	Вторинна	ціль	
може	бути	галузевою.

2Поняття	державного	та/або	комунального	підприємства	визначається	відповідно	до	вимог	законодавства	України.
3Реєстраційний	номер	облікової	картки	платника	податків	або	серія	та	номер	паспорта	(для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	

переконання	відмовляються	від	прийняття	реєстраційного	номера	облікової	картки	платника	податків	та	повідомили	про	
це	відповідний	контролюючий	орган	і	мають	відмітку	у	паспорті).

4Зазначаються	коди	КВЕД	щодо	видів	економічної	діяльності,	яких	стосується	державна	допомога.
5Частки	отримувачів	у	загальному	обсязі	наданої	протягом	минулого	фінансового	року	державної	допомоги	в	межах	відповідної	

програми	або	інформація	про	те,	що	протягом	звітного	року	державна	допомога	не	надавалася.
6Засвідчує,	що	інформація	та	додані	до	форми	документи	є	точними	й	повними.
7Керівник	(виконуючий	обов’язки)	надавача	державної	допомоги.
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ДОДАТОК 6.3. ДО ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ФОРМА 
для надання інформації про незначну державну допомогу, надану у 20__ році

Ця форма заповнюється окремо для кожної програми державної допомоги, окремо для 
кожного заходу індивідуальної державної допомоги в межах програми державної допо-
моги, окремо для індивідуальної державної допомоги, наданої поза межами програми 
державної допомоги.

Ця форма стосується будь-якого заходу незначної державної допомоги, визначеної 
законом.

Якщо незначна державна допомога реалізується за  кількома програмами, передба-
ченими одним актом законодавства, форма для допомоги заповнюється за  кожною 
з програм державної допомоги.

1. Інформація про надавача державної допомоги

Найменування надавача державної допомоги: ______________________________________
Місцезнаходження: _______________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________
Факс: ____________________________________________________________________________
електронна адреса: _______________________________________________________________
Код ЄДрПОУ: ____________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, що заповнила цю форму:
__________________________________________________________________________________

2. Назва програми державної допомоги/індивідуальної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(назва програми має містити стислий опис мети програми.  

Назва індивідуальної державної допомоги включає також ім’я відповідного отримувача)

3. Правові підстави для надання державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(зазначити відповідні закони та інші нормативно-правові акти, рішення, на основі яких реалізується відповідна програма дер-

жавної допомоги чи захід індивідуальної державної допомоги поза програмою державної допомоги, реквізити закону чи іншого 
нормативно-правового акта (рішення), дату набрання чинності програмою державної допомоги відповідно до правової підстави 
її надання та передбачений строк дії програми державної допомоги. Зазначити всі доповнення та зміни до нормативно-правових 

актів (рішень), що стосуються реалізації програми державної допомоги або індивідуальної державної допомоги)

4. Категорія державної допомоги:

 � Допомога для забезпечення розвитку регіонів
 � Підтримка середнього та малого підприємництва
 � Допомога на професійну підготовку працівників
 � Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових 
робочих місць
 � Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів 
господарювання
 � Допомога на захист навколишнього природного середовища
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 � Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну 
діяльність
 � Допомога на підтримку окремих галузей економіки:

 � добувна промисловість і розроблення кар’єрів
 � добування кам’яного та бурого вугілля
 � виробництво чавуну, сталі та феросплавів
 � текстильне виробництво
 � виробництво паперу та паперових виробів
 � виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
 � виробництво штучних і синтетичних волокон
 � виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
 � виробництво машин і устаткування
 � виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
 � виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
 � будування суден і човнів
 � постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
 � будівництво
 � роздрібна торгівля
 � наземний і трубопровідний транспорт
 � пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
 � вантажний залізничний транспорт
 � інший пасажирський наземний транспорт
 � водний транспорт
 � авіаційний транспорт
 � поштова та кур’єрська діяльність
 � тимчасове розміщування й організація харчування
 � телекомунікації (електрозв’язок)
 � комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність
 � надання інформаційних послуг
 � фінансова та страхова діяльність
 � мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
 � інше  _______________________________________________________________________

(зазначити)

 � Інше  __________________________________________________________________________
(зазначити)

5. Дата припинення чинності державної допомоги (закінчення дії програми дер-
жавної допомоги чи заходу індивідуальної державної допомоги):

__________________________________________________________________________________
(цей пункт стосується тільки програм державної допомоги чи заходів індивідуальної державної допомоги, строк дії яких закінчу-

ється протягом звітного періоду. Зазначити дату, коли надання державної допомоги було припинене)

6. Мета державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(формулювання мети державної допомоги у відповідному законодавчому та/або іншому нормативно-правовому акті (рішенні), що 

є правовою основою для державної допомоги. У разі якщо державна допомога надається з метою регіонального розвитку, ця 
мета завжди вважається пріоритетною (основною))

7. Цілі надання державної допомоги:

 � Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким 
або рівень безробіття є високим
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 � Виконання загальнодержавних програм розвитку
 � розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру
 � Сприяння окремим видам господарської діяльності за умови, що це не суперечить 
міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
радою України
 � Сприяння суб’єктам господарювання в окремих економічних сферах (зонах) за умо-
ви, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною радою України
 � Підтримка та збереження національної культурної спадщини
 � Інше  __________________________________________________________________________

(конкретизувати)

8. Вторинна ціль1 надання державної допомоги:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9. Регіон (зазначити територію (регіон, групу областей), де реалізується зазначена про-
грама державної допомоги):

 � вся територія України

 � Автономна республіка Крим
 � Вінницька область
 � Волинська область
 � Дніпропетровська область
 � Донецька область
 � житомирська область
 � Закарпатська область
 � Запорізька область
 � Івано-Франківська область
 � Київська область
 � Кіровоградська область
 � луганська область
 � львівська область
 � Миколаївська область
 � Одеська область
 � Полтавська область
 � рівненська область
 � Сумська область
 � Тернопільська область
 � Харківська область
 � Херсонська область
 � Хмельницька область
 � Черкаська область
 � Чернівецька область
 � Чернігівська область

район _________________________________
 (зазначити)

Місто _________________________________
 (зазначити)

райони в місті __________________________
 (зазначити)

Селище _______________________________
 (зазначити)

Село ___________________________________
 (зазначити)

 �  місто Київ райони в місті __________________________
 (зазначити)

 �  місто Севастополь райони в місті __________________________
 (зазначити)
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10. Джерела фінансування державної допомоги (відповідь деталізувати):

__________________________________________________________________________________
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування  

з бюджетів різних рівнів чи з різних фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

 � ресурси держави:
 � кошти державного бюджету
 � інші кошти, що є об’єктом права державної власності
 � рухоме і нерухоме майно, що є об’єктом права державної власності
 � земля, що є об’єктом права державної власності
 � інші природні ресурси, що є об’єктом права державної власності
 � бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряд-
жаються органи влади
 � інше  _______________________________________________________________________

 (зазначити)

 � Місцеві ресурси:
 � кошти бюджету Автономної республіки Крим

 � кошти обласних бюджетів  ___________________________________________________
     (зазначити)

 � кошти районних бюджетів  ___________________________________________________
     (зазначити)

 � кошти бюджетів сіл, їх об’єднань  ____________________________________________
       (зазначити)

 � кошти бюджетів селищ  ______________________________________________________
     (зазначити)

 � кошти бюджетів міст (у тому числі районів у містах)  ___________________________
         (зазначити)

 � інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах

           ____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � рухоме і нерухоме майно, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах 

           ____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах

           ____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 
у містах

           ____________________________________________________________________________
(зазначити)
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 � об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у мі-
стах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад

           ____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � майно, що належить Автономній республіці Крим, управління яким здійснює рада 
міністрів Автономної республіки Крим 

           ____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � інше __________________________________________________________________________
(зазначити)

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, пояс-
нити способи фінансування:

 � Акумульовані резерви  _________________________________________________________
(зазначити власника таких резервів)

 � За рахунок державних та/або комунальних підприємств2:

     _______________________________________________________________________________
(зазначити, яких саме)

 � Інше _____________________________________________________________________________
(зазначити)

11. Форма державної допомоги:

 � Субсидія
 � Грант
 � Дотація
 � Гарантії
 � Кредит на пільгових умовах
 � Обслуговування кредитів за пільговими тарифами
 � Відшкодування збитків
 � Фіскальні заходи:

 � зменшення ставки податку
 � скасування податку
 � скасування збору
 � відстрочення сплати податків
 � розстрочення сплати податків
 � відстрочення сплати зборів
 � розстрочення сплати зборів
 � відстрочення сплати інших обов’язкових платежів
 � розстрочення сплати інших обов’язкових платежів
 � списання податкового боргу
 � надання податкових пільг
 � інший захід  _________________________________________________________________

   (зазначити, який саме)

 � Списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги
 � Списання штрафних санкцій
 � Компенсація збитків суб’єктам господарювання
 � Зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування
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 � Надання суб’єктам господарювання товарів за цінами, нижче ринкових, прямо чи 
опосередковано

     _______________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)

 � Надання суб’єктам господарювання послуг за цінами, нижче ринкових, прямо чи 
опосередковано

     _______________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)

 � Придбання товарів суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових
 � Придбання послуг суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових
 � Продаж державного майна за цінами, нижче ринкових
 � Збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання
 � Збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних 
інвесторів
 � Інша форма _______________________________________________________________________

(зазначити, яка саме)

Відповідь деталізувати: 

__________________________________________________________________________________
(наприклад, у разі пільгових кредитів також потрібно зазначити забезпечення,  

яке має надати отримувач. Якщо державна допомога надавалась  
у формі податкової пільги, необхідно пояснити, яким саме способом  
реалізовувалася пільга відповідно до Податкового кодексу України.  

Якщо допомога реалізовувалась у формі державних гарантій за кредитами  
суб’єкта господарювання або через надання інших фінансових гарантій,  

необхідно зазначити рівень ставки за надані гарантії та відповідне забезпечення,  
що вимагається для отримання кредиту)

12. Вид державної допомоги:

 � Програма державної допомоги
 � Індивідуальна державна допомога:

 � в межах програми державної допомоги
 � поза межами програми державної допомоги

13. Умови надання державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(зазначити спеціальні умови — критерії визначення отримувачів, доступні для них обсяги державної допомоги тощо, додаткові 
критерії для визначення отримувачів державної допомоги, якщо програма не встановлює конкретних розмірів фінансування 

суб’єктів господарювання, а приймаються додаткові акти, рішення)

14. Отримувачі та розмір незначної державної допомоги:

№  
з/п

Суб’єкт господа-
рювання (номер 
облікової картки 
платника подат-
ків3, підпорядко-
ваність, органі-

заційно-правова 
форма)

Код  
ЄДрПОУ

Місцезнаходжен-
ня/місце прожи-
вання суб’єкта 

господарювання, 
телефон, теле-

факс, електронна 
пошта

Код-
КВеД4

розмір незначної допомоги, грн
звітний рік (T)5 рік (T-1)6 рік (T-2)7

дж
ер

ел
о 1

дж
ер

ел
о 

2

дж
ер

ел
о 1

дж
ер

ел
о 

2

дж
ер

ел
о 1

дж
ер

ел
о 

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Разом:
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15. Інформація про метод визначення розміру державної допомоги:

__________________________________________________________________________________
(зазначити дані, використані для розрахунків розміру державної допомоги (наприклад, довідкові ціни, посилання на офіційні про-
центні ставки за банківськими кредитами, на розміри плати за надання державної гарантії, на рівень штрафів у разі несплати по-
датків тощо). Також зазначити відповідні формули, використані для розрахунку суми допомоги для кожної із форм допомоги, що 

була отримана на певну дату)

16. Примітки:

__________________________________________________________________________________
(будь-яка інша довідкова інформація та коментарі щодо державної допомоги)

Додатки:

1) �

2) �

Особа, що заповнила форму8

_______________________________
(прізвище, ініціали)

_________________________
(посада)

_____________
(дата)

 
Керівник9 _________________________

(посада)

______________________________
(прізвище, ініціали)

_________________________
(підпис)

_____________
(дата)

 
__________
1Вторинна	ціль	—	одна	з	додаткових	до	первинних	цілей.	Наприклад,	первинною	ціллю	є	сприяння	соціально-економічному	розвитку	

регіонів,	рівень	життя	у	яких	є	низьким,	а	вторинною	може	бути	розвиток	малих	і	середніх	підприємств	(далі	—	МСП).	Вторинна	ціль	
може	бути	галузевою.

2Поняття	державного	та/або	комунального	підприємства	визначається	відповідно	до	вимог	законодавства	України.
3Реєстраційний	номер	облікової	картки	платника	податків	або	серія	та	номер	паспорта	(для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	

переконання	відмовляються	від	прийняття	реєстраційного	номера	облікової	картки	платника	податків	та	повідомили	про	
це	відповідний	контролюючий	орган	і	мають	відмітку	у	паспорті).

4Зазначаються	коди	КВЕД	щодо	видів	економічної	діяльності,	яких	стосується	державна	допомога.
5Т	—	звітний	рік.
6(Т-1)	—	рік,	що	передує	звітному.
7(Т-2)	—	рік,	що	передує	попередньому	звітному	року.
8Засвідчує,	що	інформація	та	додані	до	форми	документи	є	точними	й	повними.
9Керівник	(виконуючий	обов’язки)	надавача	державної	допомоги.
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ДОДАТОК 6.4. ДО ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Повідомлення 
про нову програму державної допомоги

1. Інформація про надавача державної допомоги1

Найменування надавача державної допомоги: ______________________________________
Місцезнаходження: _______________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________
Факс: ____________________________________________________________________________
електронна адреса: _______________________________________________________________
Код ЄДрПОУ: ____________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, що заповнила цю форму:
__________________________________________________________________________________
2. Назва програми державної допомоги

__________________________________________________________________________________
3. Джерела фінансування нової програми державної допомоги (відповідь 
деталізувати)

__________________________________________________________________________________
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних 

фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

 � ресурси держави:
 � кошти державного бюджету
 � інші кошти, що є об’єктом права державної власності
 � рухоме і нерухоме майно, що є об’єктом права державної власності
 � земля, що є об’єктом права власності Українського народу
 � інші природні ресурси, що є об’єктом права власності Українського народу
 � бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряд-
жаються органи влади

 � Місцеві ресурси:
 � кошти бюджету Автономної республіки Крим
 � кошти обласних бюджетів  ___________________________________________________

     (зазначити)

 � кошти районних бюджетів  ___________________________________________________
     (зазначити)

 � кошти бюджетів територіальних громад сіл, їх об’єднань  ______________________
          (зазначити)

 � кошти бюджетів територіальних громад селищ  _______________________________
         (зазначити)

 � кошти бюджетів територіальних громад міст (у тому числі районів у містах)

         _____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � кошти бюджетів об’єднаних територіальних громад  ___________________________
         (зазначити)
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 � інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах

         _____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � рухоме і нерухоме майно, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах

         _____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах

         _____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 
у містах

         _____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у мі-
стах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад 

         _____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � майно, що належить Автономній республіці Крим, управління яким здійснює рада 
міністрів Автономної республіки Крим 

         _____________________________________________________________________________
(зазначити)

 � інше  _______________________________________________________________________
(зазначити)

 � Інше  __________________________________________________________________________
(зазначити)

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, пояс-
нити способи фінансування:

 � акумульовані резерви  _________________________________________________________
(зазначити власника таких резервів)

 � за рахунок державних та/або комунальних підприємств2

__________________________________________________________________________________
(зазначити, яких саме)

 � інше  __________________________________________________________________________
(зазначити)

4. Мета (цілі) державної допомоги

4.1. Мета державної допомоги

    ________________________________________________________________________________
(формулювання мети нової індивідуальної державної допомоги у відповідному проекті закону та/або у проекті іншого норматив-

но-правового акта (рішення), що буде правовою основою для державної допомоги.  
У разі якщо нова індивідуальна державна допомога буде надаватися  

для цілей регіонального розвитку, ця мета завжди вважається пріоритетною (основною))
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4.2. Цілі надання державної допомоги

 � Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким 
або рівень безробіття є високим

      _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

 � Виконання загальнодержавних програм розвитку

      _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

 � розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру

      _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

 � Сприяння окремим видам господарської діяльності в окремих економічних зонах 
за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною радою України

      _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

 � Сприяння суб’єктам господарювання в окремих економічних зонах за умови, що 
це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною радою України

      _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

 � Підтримка та збереження національної культурної спадщини, якщо вплив такої дер-
жавної допомоги є неістотним

      _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

4.3. Вторинна ціль3 надання державної допомоги

__________________________________________________________________________________

5. Проблема, для розв’язання якої використовуватиметься державна допомога, 
та очікуваний результат надання державної допомоги (чітко описати проблему, яку 
необхідно вирішити, та як саме програма державної допомоги забезпечить вирішення 
цієї проблеми)

__________________________________________________________________________________

5.1. Обґрунтувати необхідність державного втручання. Надати порівняльний аналіз пла-
ну розв’язання проблеми з наданням державної допомоги з альтернативним планом, 
який не передбачає надання державної допомоги, продемонструвавши, що альтерна-
тивний план не сприяє вирішенню проблеми або вирішує її меншою мірою, ніж надання 
державної допомоги. (Альтернативні плани можуть включати, зокрема, реорганізацію 
боргу, реалізацію активів, залучення приватного капіталу, продаж активів конкурентам, 
поділ, зокрема з використанням процедури банкрутства, тощо)

__________________________________________________________________________________

5.2. Зазначити (у разі наявності) стимулюючий ефект державної допомоги, тобто як дер-
жавна допомога має і здатна змінити поведінку суб’єктів господарювання так, що вони 
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почнуть займатися іншими видами господарської діяльності, якими вони не змогли б 
займатися без отримання відповідної допомоги, чи здійснювали б таку діяльність в об-
меженому вигляді або в іншому регіоні

__________________________________________________________________________________

6. Правові підстави для надання державної допомоги

 � Зазначити положення чинного (чинних) нормативно-правового (нормативно-правових) 
акта(ів), на підставі якого (яких) надається нова державна допомога, та вказати по-
силання, де цей (ці) нормативно-правовий (нормативно-правові) акт(и), розміщений(і) 
у вільному доступі

     _______________________________________________________________________________

 � Зазначити положення проекту(ів) нормативно-правового чи розпорядчого акта(ів), який 
(які) буде (будуть) підставою надання нової державної допомоги, прикріпити проект(и) 
та вказати посилання, де цей (ці) проект(и) розміщено у вільному доступі

     _______________________________________________________________________________
(разом з проектом(ами) акта(ів) як додатки додаються відповідні пояснювальні та аналітичні записки і порівняльні таблиці) (у разі 
якщо проектом нормативно-правового акта, на підставі якого заплановано надання нової державної допомоги, вносяться зміни 

до чинного нормативно-правового акта, одночасно також додається такий нормативно-правовий акт)

 � Зазначити міжнародні угоди, стороною яких є Україна і які є підставою для надання 
нової державної допомоги (за наявності міжнародної угоди)

     _______________________________________________________________________________

 � Описати, як саме і де заінтересовані особи мають доступ до інформації про допомогу, 
надану на підставі таких актів

     _______________________________________________________________________________

 � Надати підтвердження оприлюднення на офіційних сайтах, в окремому розділі інфор-
мації про:

– отримувача(ів) державної допомоги;

– форму та обсяг державної допомоги, яка надається кожному з них;

– дату надання державної допомоги;

–  категорію отримувача(ів) державної допомоги (мале підприємство (у тому числі мі-
кропідприємство), середнє або велике підприємство);

– регіон, в якому розміщено отримувача(ів) державної допомоги;

–  галузі економіки, в яких отримувач(і) державної допомоги здійснює(ють) господар-
ську діяльність

     _______________________________________________________________________________

7. Форма надання державної допомоги

 � субсидія
 � грант
 � дотація
 � гарантії
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 � кредит на пільгових умовах
 � обслуговування кредитів за пільговими тарифами
 � фіскальні заходи:

 � надання податкових пільг:
 � зменшення ставки податку
 � скасування податку
 � відстрочення сплати податків
 � розстрочення сплати податків
 � відстрочення сплати зборів
 � розстрочення сплати зборів
 � відстрочення сплати інших обов’язкових платежів
 � розстрочення сплати інших обов’язкових платежів
 � надання податкових пільг
 � інший захід  _________________________________________________________________

(зазначити, який саме)

 � списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги
 � списання штрафних санкцій
 � компенсація збитків суб’єктам господарювання
 � зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування
 � надання суб’єктам господарювання товарів за цінами, нижчими, ніж ринкові, прямо чи 
опосередковано

     _______________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)

 � надання суб’єктам господарювання послуг за цінами, нижчими, ніж ринкові, прямо чи 
опосередковано

     _______________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)

 � придбання товарів суб’єктів господарювання за цінами, вищими, ніж ринкові
 � придбання послуг суб’єктів господарювання за цінами, вищими, ніж ринкові
 � продаж державного майна за цінами, нижчими, ніж ринкові
 � збільшення державної частки у статутному капіталі суб’єктів господарювання
 � збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних 
інвесторів
 � інша форма  ___________________________________________________________________

(зазначити, яка саме)

Відповідь деталізувати 

__________________________________________________________________________________

Описати позитивний внесок програми державної допомоги у  досягнення загального 
економічного та соціального інтересу

__________________________________________________________________________________

Описати, чи можна досягти позитивного внеску за допомогою інших політичних інстру-
ментів або форм державної допомоги, які менше спотворюватимуть конкуренцію 

__________________________________________________________________________________
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8. Точний опис правил окремо для кожної форми державної допомоги

__________________________________________________________________________________

9. Поєднання різних форм державної допомоги

1)  державна допомога поєднується з іншою державною допомогою, наданою за раху-
нок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, або з умовами державної допомоги, які 
охоплюють ті самі дозволені витрати

 � так;  � ні

2)  якщо так, необхідно описати механізми, що забезпечують дотримання правил поєд-
нання форм державної допомоги4 

__________________________________________________________________________________

10. Строк надання державної допомоги

Зазначити заплановані дати початку й припинення надання державної допомоги5.

Дата початку (чч.мм.рррр) ________________________________________________________

Дата припинення (чч.мм.рррр) ____________________________________________________

11. Тривалість дії програми державної допомоги

Якщо програму державної допомоги не обмежено певним строком, оцінюється трива-
лість дії цієї програми державної допомоги _______ (днів/місяців/років).

Якщо тривалість державної допомоги перевищує 6-річний строк, необхідно довести, що 
тривалий період є обов’язковою умовою для досягнення цілей державної допомоги
__________________________________________________________________________________

12. Необхідність заявки суб’єкта господарювання для отримання державної 
допомоги

Захід з надання державної допомоги виконуватиметься за заявкою, поданою суб’єк-
том(ами) господарювання

� так;  � ні

13. Отримувачі державної допомоги

13.1. Тип отримувача державної допомоги з точки зору права власності:

 � приватний
 � державний
 � комунальний
 � інше  _______________________________________________________________________

(конкретизувати)

13.2. Категорія отримувача державної допомоги6 або заходу підтримки:

 � малі підприємства (у тому числі мікропідприємства)
 � середні підприємства
 � малі (у тому числі мікропідприємства) та середні підприємства
 � великі підприємства
 � усі (малі (у тому числі мікропідприємства), середні, великі)
 � підприємства у скрутному становищі7
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13.3.  Чи є місце реєстрації отримувача державної допомоги передумовою для отри-
мання державної допомоги?

  � так;  � ні

13.4.  Якщо так, зазначити адміністративно-територіальні одиниці, які матимуть пере-
ваги (село, селище, район у місті, місто, район, область):

              __________________________________________________________________________
              __________________________________________________________________________

14. Чи призначається захід для визначеної галузі економіки?

 � так;  � ні

14.1.  Якщо так, зазначити галузь відповідно до Класифікатора видів економічної ді-
яльності (далі — КВеД) та її відповідний двоцифровий номер за КВеД:

галузь (назва за КВеД) _____________________________________________________

сектор ___________________________________________________________________

двоцифровий номер ______________________________________________________

15. Максимальний розмір державної допомоги

Максимальний розмір державної допомоги, що надаватиметься (запланований) на ко-
жен рік надання такої державної допомоги. Інформація подається щодо кожного року 
окремо:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

16. Витрати, які покриватимуться державною допомогою

Зазначити витрати отримувачів державної допомоги, які покриватимуться державною 
допомогою

__________________________________________________________________________________

17. Методи моніторингу та перевірки, які забезпечують надавачу державної допомоги 
впевненість у тому, що державна допомога використовується отримувачем відповідно 
до  встановлених умов та  відповідає цілям надання цієї допомоги (короткий опис ос-
новних елементів моніторингу та перевірки у межах компетенції і повноважень кожного 
надавача державної допомоги, передбачених законодавством) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

18. Категорії державної допомоги

 � Допомога для забезпечення розвитку регіонів
 � Підтримка середнього та малого підприємництва
 � Допомога на професійну підготовку працівників
 � Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових 
робочих місць
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 � Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів 
господарювання
 � Допомога на захист навколишнього природного середовища
 � Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну 
діяльність
 � Допомога на підтримку окремих галузей економіки:

 � добувна промисловість і розроблення кар’єрів
 � добування кам’яного та бурого вугілля
 � виробництво чавуну, сталі та феросплавів
 � текстильне виробництво
 � виробництво паперу та паперових виробів
 � виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
 � виробництво штучних і синтетичних волокон
 � виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
 � виробництво машин і устаткування
 � виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
 � виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
 � будування суден і човнів
 � постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
 � будівництво
 � роздрібна торгівля
 � наземний і трубопровідний транспорт
 � пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
 � вантажний залізничний транспорт
 � інший пасажирський наземний транспорт
 � водний транспорт
 � авіаційний транспорт
 � поштова та кур’єрська діяльність
 � тимчасове розміщення й організація харчування
 � телекомунікації (електрозв’язок)
 � комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність
 � надання інформаційних послуг
 � фінансова та страхова діяльність
 � мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
 � інше  _______________________________________________________________________

  (зазначити)

 � Інше  __________________________________________________________________________
(зазначити)

19. Для кожної категорії, зазначеної у пункті 18 цього повідомлення, до якої засто-
совується програма державної допомоги, необхідно подати інформацію про:

1) тип суб’єктів господарювання отримувачів державної допомоги (приватний, державний, 
комунальний, інший), яким за програмою державної допомоги надаватиметься така 
допомога, з конкретним розподілом державної допомоги між ними; види їх діяльності

     _______________________________________________________________________________
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2) кваліфікаційні критерії, визначені надавачами державної допомоги для включення от-
римувачів державної допомоги до програми державної допомоги (зазначити конкретні 
критерії, запропоновані нормативно-правовим актом)

     _______________________________________________________________________________

3) продукцію (товари, роботи, послуги), щодо якої у програмі надання державної допо-
моги наявні кваліфікаційні критерії 

     _______________________________________________________________________________

4) кваліфікаційні критерії, розроблені надавачем державної допомоги щодо продукції для 
її включення в програму державної допомоги (заповнити за наявності такої інформації)

     _______________________________________________________________________________

5) територіальні (географічні) межі надання державної допомоги (село, селище, район 
у місті, місто, район, область)

     _______________________________________________________________________________

6) інші кваліфікаційні критерії для включення до програми державної допомоги (запов-
нюється за потреби) 

     _______________________________________________________________________________

7) те, як умови надання державної допомоги обмежують можливий негативний вплив 
державної допомоги на конкуренцію до мінімального рівня, за якого зберігається 
ефективність державної допомоги 

     _______________________________________________________________________________

20. Чи застраховано кошти, необхідні для надання державної допомоги?

У разі якщо страхування відбувається за рахунок зовнішніх фінансових договорів (угод), 
зазначити відсоток коштів, залучених для страхування за такими договорами (угода-
ми), від загальної суми, на яку застраховано кошти, необхідні для надання державної 
допомоги

__________________________________________________________________________________

21. Загальний максимальний передбачуваний обсяг державної допомоги, що нада-
ється за програмою державної допомоги, на весь період застосування та окремо за ро-
ками (зазначити загальний бюджет програми державної допомоги і бюджет програми 
державної допомоги на кожен рік окремо)

__________________________________________________________________________________

22. Обсяг державної допомоги не може бути меншим (обґрунтувати чому)

__________________________________________________________________________________

Зазначити (якщо це так), що обсяг державної допомоги буде аналогічним до додатко-
вих витрат, необхідних для досягнення поставленої цілі, за умови відсутності державної 
допомоги

__________________________________________________________________________________
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Додаткові витрати визначаються як різниця між економічними вигодами та витратами 
(включаючи інвестиційні та операційні) від ведення господарської діяльності, на яку на-
даватиметься державна допомога, та/або від виробництва певного виду товару та тих 
витрат, які понесе отримувач державної допомоги в  умовній ситуації без отримання 
державної допомоги.

23. Інформація щодо обсягів товару, який обертається на кожному задіяному то-
варному ринку (окремо за кожний з двох останніх фінансових років і за останній звіт-
ний період поточного року):

у натуральному вираженні ___________________________;

у вартісному вираженні ______________________ (тис.грн)

24. Будь-яка інша інформація, необхідна для прийняття органами Комітету об-
ґрунтованого рішення (додаються відповідні документи, звіти, діаграми, пояснювальні 
та аналітичні записки, довідки, малюнки, презентації тощо, будь-яка інша інформація, 
необхідна для розгляду повідомлення про нову державну допомогу)

__________________________________________________________________________________

Додатки:

1) �

2) �

Особа, що заповнила форму8

___________________________ 
(прізвище, ініціали)

_________________________ 
(посада)

_____________ 
(дата)

Керівник9 _________________________ 
(посада)

___________________________ 
(прізвище, ініціали)

_________________________ 
(підпис)

_____________ 
(дата)

____________
1	У	разі	якщо	державну	допомогу	мають	намір	надавати	два	та	більше	надавачів	державної	допомоги,	інформація	подається	щодо	

кожного	із	цих	надавачів.
2	Поняття	державного	та/або	комунального	підприємства	визначається	відповідно	до	вимог	законодавства	України.
3	Вторинна	ціль	—	одна	з	додаткових	до	первинних	цілей.	Наприклад,	первинною	ціллю	є	сприяння	соціально-економічному	розвитку	

регіонів,	рівень	життя	яких	є	низьким,	або	рівень	безробіття	є	високим,	а	вторинною	—	розвиток	малих	і	середніх	підприємств.	
Вторинна	ціль	може	бути	галузевою.

4	Наприклад,	для	надання	державної	допомоги	буде	розглядатися	загальна	сума	державної	допомоги	або	незначної	допомоги,	що	
надається	для	підтримки	діяльності	або	проекту,	незалежно	від	того,	з	яких	саме	коштів	фінансується	державна	допомога	—	
адміністративно-територіальних	одиниць,	державних	або	зовнішніх	ресурсів.

5	У	разі	якщо	застосовуються	різні	заходи	з	надання	державної	допомоги	та/або	різні	строки	застосування	заходів,	інформацію	подати	
про	кожний	захід	окремо	(з	відповідним	уточненням).

6	Відповідно	до	чинного	законодавства	України.
7	У	значенні,	визначеному	чинним	законодавством	України.
8	Засвідчує,	що	інформація	та	додані	до	форми	документи	є	точними	й	повними.
9	Керівник	(виконуючий	обов’язки)	надавача	державної	допомоги.
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ДОДАТОК 6.5. ДО ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про нову індивідуальну державну допомогу

1. Інформація про надавача державної допомоги1

Найменування надавача державної допомоги  ______________________________________
Місцезнаходження  _______________________________________________________________
Телефон  _________________________________________________________________________
Факс  ____________________________________________________________________________
електронна адреса  _______________________________________________________________
Код ЄДрПОУ  ____________________________________________________________________
Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, що заповнила це повідомлення
__________________________________________________________________________________

2. Назва програми державної допомоги

__________________________________________________________________________________

3. Джерела фінансування нової індивідуальної державної допомоги (відповідь 
деталізувати)

__________________________________________________________________________________
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних 

фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

 � ресурси держави:
 � кошти державного бюджету
 � інші кошти, що є об’єктом права державної власності
 � рухоме і нерухоме майно, що є об’єктом права державної власності
 � земля, що є об’єктом права власності Українського народу
 � інші природні ресурси, що є об’єктом права власності Українського народу
 � бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряд-
жаються органи влади

 � Місцеві ресурси:
 � кошти бюджету Автономної республіки Крим

 � кошти обласних бюджетів  ___________________________________________________
     (зазначити)

 � кошти районних бюджетів  ___________________________________________________
     (зазначити)

 � кошти бюджетів територіальних громад сіл, їх об’єднань  ______________________
          (зазначити)

 � кошти бюджетів територіальних громад селищ  _______________________________
        (зазначити)

 � кошти бюджетів територіальних громад міст (у тому числі районів у містах)

      _______________________________________________________________________________
(зазначити)
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 � кошти бюджетів об’єднаних територіальних громад 

      _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах

      _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � рухоме і нерухоме майно, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах 

      _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � земля, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах

      _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 
у містах 

      _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у мі-
стах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад

      _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � майно, що належить Автономній республіці Крим, управління яким здійснює рада 
міністрів Автономної республіки Крим 

      _______________________________________________________________________________
(зазначити)

 � Інше  __________________________________________________________________________
(зазначити)

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого бюджетів, пояс-
нити способи фінансування:

 � акумульовані резерви

      _______________________________________________________________________________
(зазначити власника таких резервів)

 � за рахунок державних та/або комунальних підприємств2

      _______________________________________________________________________________
(зазначити, яких саме)

 � інше  __________________________________________________________________________
(зазначити)

4. Мета (цілі) державної допомоги

4.1. Мета державної допомоги

     _______________________________________________________________________________
(формулювання мети нової індивідуальної державної допомоги у відповідному проекті закону та/або проекті іншого норматив-

но-правового акта (рішення), що буде правовою основою для державної допомоги. У разі якщо нова індивідуальна державна до-
помога буде надаватися для цілей регіонального розвитку, ця мета завжди вважається пріоритетною (основною))
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4.2. Цілі надання державної допомоги

 � Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким 
або рівень безробіття є високим

     _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

 � Виконання загальнодержавних програм розвитку

     _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

 � розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру

     _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

 � Сприяння окремим видам господарської діяльності в окремих економічних зонах 
за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною радою України

     _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

 � Сприяння суб’єктам господарювання в окремих економічних зонах за умови, що 
це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною радою України

     _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

 � Підтримка та збереження національної культурної спадщини, якщо вплив такої дер-
жавної допомоги є неістотним

     _______________________________________________________________________________
(конкретизувати)

4.3. Вторинна ціль3 надання державної допомоги

__________________________________________________________________________________
5. Проблема, для розв’язання якої використовуватиметься державна допомога, 
та очікуваний результат надання державної допомоги (чітко описати проблему, яку 
необхідно вирішити, та як саме програма державної допомоги забезпечить вирішення 
цієї проблеми)

__________________________________________________________________________________

5.1. Обґрунтувати необхідність державного втручання. Надати порівняльний аналіз плану 
розв’язання проблеми з наданням державної допомоги з альтернативним планом, який 
не передбачає надання державної допомоги, продемонструвавши, що альтернатив-
ний план не сприяє вирішенню проблеми або вирішує її меншою мірою, ніж надання 
державної допомоги. (Альтернативні плани можуть включати, зокрема, реорганізацію 
боргу, реалізацію активів, залучення приватного капіталу, продаж активів конкурентам, 
поділ, зокрема з використанням процедури банкрутства, тощо)

     _______________________________________________________________________________

5.2. Зазначити (у разі наявності) стимулюючий ефект державної допомоги, тобто як дер-
жавна допомога має і здатна змінити поведінку суб’єктів господарювання так, що вони 
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почнуть займатися іншими видами господарської діяльності, якими вони не змогли б 
займатися без отримання відповідної допомоги, чи здійснювали б таку діяльність 
в обмеженому вигляді або в іншому регіоні

     _______________________________________________________________________________

6. Правові підстави для надання державної допомоги

 � Зазначити положення чинного (чинних) нормативно-правового (нормативно-правових) 
акта(ів), на підставі якого (яких) надається нова індивідуальна державна допомога, 
та вказати посилання, де цей (ці) нормативно-правовий (нормативно-правові) акт(и), 
розміщений(і) у вільному доступі

     _______________________________________________________________________________

 � Зазначити положення проекту(ів) нормативно-правового чи розпорядчого акта(ів), 
який (які) буде (будуть) підставою надання нової індивідуальної державної допомоги, 
прикріпити проект(и) та вказати посилання, де цей (ці) проект(и) розміщено у вільному 
доступі

     _______________________________________________________________________________
(разом з проектом(ами) акта(ів) як додатки додаються відповідні пояснювальні та аналітичні записки і порівняльні таблиці) (у разі 

якщо проектом нормативно-правового акта, на підставі якого заплановано надання нової індивідуальної державної допомоги, вно-
сяться зміни до чинного нормативно-правового акта, одночасно також додається такий нормативно-правовий акт)

 � Зазначити міжнародні угоди, стороною яких є Україна і які є підставою для надання 
нової індивідуальної державної допомоги (за наявності міжнародної угоди)

     _______________________________________________________________________________

 � Описати, як саме і де заінтересовані особи мають доступ до інформації про допомогу, 
надану на підставі таких актів 

     _______________________________________________________________________________
 � Надати підтвердження оприлюднення на офіційних сайтах, в окремому розділі інфор-
мації про:

– отримувача(ів) державної допомоги;
– форму та обсяг державної допомоги, яка надається кожному з них;
– дату надання державної допомоги;
– категорію отримувача(ів) державної допомоги (мале підприємство (у  тому числі 

мікропідприємство), середнє або велике підприємство);
– регіон, в якому розміщено отримувача(ів) державної допомоги;
– галузі економіки, в яких отримувач(і) державної допомоги здійснює(ють) госпо-

дарську діяльність
           ____________________________________________________________________________

7. Форма надання державної допомоги

 � субсидія
 � грант
 � дотація
 � гарантії
 � кредит на пільгових умовах
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 � обслуговування кредитів за пільговими тарифами
 � фіскальні заходи:

 � надання податкових пільг:
 � зменшення ставки податку
 � скасування податку
 � відстрочення сплати податків
 � розстрочення сплати податків
 � відстрочення сплати зборів
 � розстрочення сплати зборів
 � відстрочення сплати інших обов’язкових платежів
 � розстрочення сплати інших обов’язкових платежів
 � інший захід  _________________________________________________________________

(зазначити, який саме)

 � списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги
 � списання штрафних санкцій
 � компенсація збитків суб’єктам господарювання
 � зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування
 � надання суб’єктам господарювання товарів за цінами, нижчими, ніж ринкові, прямо чи 
опосередковано

     _______________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)

 � надання суб’єктам господарювання послуг за цінами, нижчими, ніж ринкові, прямо чи 
опосередковано

     _______________________________________________________________________________
(зазначити необхідне)

 � придбання товарів суб’єктів господарювання за цінами, вищими, ніж ринкові
 � придбання послуг суб’єктів господарювання за цінами, вищими, ніж ринкові
 � продаж державного майна за цінами, нижчими, ніж ринкові
 � збільшення державної частки у статутному капіталі суб’єктів господарювання
 � збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних 
інвесторів
 � інша форма  ___________________________________________________________________

(зазначити, яка саме)

Відповідь деталізувати

__________________________________________________________________________________

Описати позитивний внесок державної допомоги у досягнення загального економічно-
го та соціального інтересу 

__________________________________________________________________________________

Описати, чи можна досягти позитивного внеску за допомогою інших політичних інстру-
ментів або форм державної допомоги, які менше спотворюватимуть конкуренцію 

__________________________________________________________________________________
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8. Точний опис правил окремо для кожної форми державної допомоги

__________________________________________________________________________________

9. Поєднання різних форм державної допомоги:

1) державна допомога поєднується з іншою державною допомогою, наданою за раху-
нок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, або з умовами державної допомоги, які 
охоплюють ті самі дозволені витрати

 � так;  � ні

2) якщо так, необхідно описати механізми, що забезпечують дотримання правил поєд-
нання форм державної допомоги4 

     _______________________________________________________________________________

10. Строк надання державної допомоги

Зазначити заплановані дати початку й припинення надання державної допомоги5.

Дата початку (чч.мм.рррр) ________________________________________________________

Дата припинення (чч.мм.рррр) ____________________________________________________

11. Тривалість дії державної допомоги

Якщо державну допомогу не обмежено певним строком, оцінюється тривалість дії цієї 
державної допомоги _______ (днів/місяців/років).

Якщо тривалість державної допомоги перевищує 6-річний строк, необхідно довести, що 
тривалий період є обов’язковою умовою для досягнення цілей державної допомоги 

__________________________________________________________________________________

12. Необхідність заявки суб’єкта господарювання для отримання державної 
допомоги

12.1. Захід з надання державної допомоги виконуватиметься за заявкою, поданою 
суб’єктом(ами) господарювання

 � так;  � ні

Якщо так

12.2. Найменування, місцезнаходження суб’єкта(ів) господарювання та його (їх) код(и) 
ЄДрПОУ:
_______________________ 

(найменування)
______________________ 

(місцезнаходження)
_____________________ 

(код ЄДрПОУ)

_______________________ 
(найменування)

______________________ 
(місцезнаходження)

______________________ 
(код ЄДрПОУ)

12.3. Умови подання заявки

        ______________________________________________________________________________
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13. Отримувачі державної допомоги

13.1. Тип отримувача державної допомоги в розрізі права власності:

 � приватний
 � державний
 � комунальний
 � інше  __________________________________________________________________________

(конкретизувати)

13.2. Категорія отримувача державної допомоги6 або заходу підтримки:

 � малі підприємства (у тому числі мікропідприємства)
 � середні підприємства
 � малі (у тому числі мікропідприємства) та середні підприємства
 � великі підприємства
 � усі (малі (у тому числі мікропідприємства), середні, великі)
 � підприємства у скрутному становищі7

13.3. Чи є місце реєстрації отримувача державної допомоги передумовою для отриман-
ня державної допомоги?

� так;  � ні

13.4. Якщо так, зазначити адміністративно-територіальні одиниці, які матимуть перева-
ги (село, селище, район у місті, місто, район, область)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

14. Чи призначається захід для визначеної галузі економіки?

 � так;  � ні

14.1. Якщо так, зазначити галузь відповідно до Класифікатора видів економічної діяль-
ності (далі — КВеД) та її відповідний двоцифровий номер за КВеД:

галузь (назва за КВеД) _________________________________________________________

сектор ________________________________________________________________________

двоцифровий номер ___________________________________________________________

15. Максимальний розмір державної допомоги

Максимальний розмір державної допомоги, що надаватиметься (запланований) на ко-
жен рік надання такої державної допомоги. Інформація подається щодо кожного року 
окремо

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

16. Обґрунтувати, чому обсяг державної допомоги не може бути меншим

__________________________________________________________________________________
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Зазначити (якщо це так), що обсяг державної допомоги буде аналогічним до додатко-
вих витрат, необхідних для досягнення поставленої цілі, за умови відсутності державної 
допомоги

__________________________________________________________________________________

Додаткові витрати визначаються як  різниця між економічними вигодами і  витратами 
(включаючи інвестиційні та операційні) від ведення господарської діяльності, на яку на-
даватиметься державна допомога, та/або від виробництва певного виду товару та тих 
витрат, які понесе отримувач державної допомоги в  умовній ситуації без отримання 
державної допомоги.

17. Витрати, які покриватимуться державною допомогою

Зазначити витрати отримувачів державної допомоги, які покриватимуться державною 
допомогою

__________________________________________________________________________________

18. Методи моніторингу та перевірки, які забезпечують надавачу державної допомоги 
впевненість у тому, що державна допомога використовується отримувачем відповідно 
до  встановлених умов та  відповідає цілям надання цієї допомоги (короткий опис ос-
новних елементів моніторингу та перевірки у межах компетенції і повноважень кожного 
надавача державної допомоги, передбачених законодавством) 

__________________________________________________________________________________

19. Ідентифікаційні дані отримувача індивідуальної державної допомоги

Найменування отримувача ________________________________________________________
Місцезнаходження _______________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________________________
електронна пошта ________________________________________________________________
Код ЄДрПОУ _____________________________________________________________________
Перелік суб’єктів господарювання (юридичних осіб), пов’язаних з отримувачем держав-
ної допомоги відносинами контролю8 (зазначити їх найменування, місцезнаходження, 
код ЄДрПОУ):

_______________________ 
(найменування)

______________________ 
(місцезнаходження)

_____________________ 
(код ЄДрПОУ)

_______________________ 
(найменування)

______________________ 
(місцезнаходження)

______________________ 
(код ЄДрПОУ)

20. Фінансово-економічні результати на підставі даних річної фінансової та податко-
вої звітності отримувача державної допомоги за останні 5 років, що передують року по-
дання Антимонопольному комітету України повідомлення про нову державну допомогу 
(за кожний звітний рік окремо)9:

–  дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)) __________ 
(тис.грн);
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–  дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) під час їх реалізації на внутрішньому ринку 
України ___________ (тис.грн);

–  дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) під час їх реалізації у регіоні, за рахунок ко-
штів якого надається державна допомога _________ (тис.грн);

–  дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) під час їх реалізації на експорт _____________ 
(тис.грн);

–  чистий фінансовий результат (прибуток/збитки) ____________ (тис.грн);

–  прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) у регіоні, за рахунок 
коштів якого надається державна допомога _____________ (тис.грн);

–  прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) під час їх реалізації 
на експорт ______________ (тис.грн);

–  дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) під час їх реалізації на задіяних10 товарних 
ринках України _____________ (тис.грн).

21. Господарська діяльність та інформація про ринок за останні 3 роки:

1) описати (стисло) вид (види) діяльності на задіяних товарних ринках

__________________________________________________________________________________

2) описати (стисло) інші види діяльності 

__________________________________________________________________________________

3) зазначити продукцію (товари, роботи, послуги), які реалізуються отримувачем дер-
жавної допомоги на задіяних товарних ринках

__________________________________________________________________________________

22. Інформація щодо територіальних (географічних) меж задіяного (задіяних) то-
варних ринків (локальні, місцеві, регіональні, міжрегіональні, загальнодержавні тощо 
з описом відповідних обґрунтувань)

__________________________________________________________________________________

23. Основні конкуренти отримувача державної допомоги на задіяному (задіяних) 
товарних ринках та їх ринкові частки

№  
з/п

Найменування 
суб’єкта господарю-

вання

Місцезнаходження Код ЄДрПОУ Частка  
на ринку

Примітки

1 2 3 4 5 6

24. Частка отримувача державної допомоги на  задіяному (задіяних) товарних 
ринках

№  
з/п 

рік Товарні межі ринку Територіальні (геогра-
фічні) межі ринку

Частка отримувача дер-
жавної допомоги на ринку

1 2 3 4 5
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25. Інформація щодо обсягів товару, який обертається на кожному задіяному то-
варному ринку (окремо за кожний з двох останніх фінансових років і за звітний період 
поточного року):
у натуральному вираженні ______________________________________________________;
у вартісному вираженні _________________________________________________ (тис.грн)

26. Державна допомога, отримана за останні 5 років11

№  
з/п

Дати початку, 
закінчення дер-

жавної допо-
моги

Вид державної допомо-
ги (програма або індиві-
дуальна допомога в ме-
жах програми чи поза 

межами програми)

розмір 
державної 
допомоги, 

грн

Форма надання 
державної до-

помоги

реквізити рішення 
уповноваженого 

органу про допусти-
мість державної до-
помоги (дата, номер 

рішення)
1 2 3 4 5 6

27. Категорії державної допомоги

 � Допомога для забезпечення розвитку регіонів
 � Підтримка середнього та малого підприємництва
 � Допомога на професійну підготовку працівників
 � Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових 
робочих місць
 � Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів 
господарювання
 � Допомога на захист навколишнього природного середовища
 � Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну 
діяльність
 � Допомога на підтримку окремих галузей економіки:

 � добувна промисловість і розроблення кар’єрів
 � добування кам’яного та бурого вугілля
 � виробництво чавуну, сталі та феросплавів
 � текстильне виробництво
 � виробництво паперу та паперових виробів
 � виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
 � виробництво штучних і синтетичних волокон
 � виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
 � виробництво машин і устаткування
 � виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
 � виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
 � будування суден і човнів
 � постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
 � будівництво
 � роздрібна торгівля
 � наземний і трубопровідний транспорт
 � пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
 � вантажний залізничний транспорт
 � інший пасажирський наземний транспорт
 � водний транспорт
 � авіаційний транспорт
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 � поштова та кур’єрська діяльність
 � тимчасове розміщення й організація харчування
 � телекомунікації (електрозв’язок)
 � комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність
 � надання інформаційних послуг
 � фінансова та страхова діяльність
 � мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
 � інше  _______________________________________________________________________

(зазначити)

 � Інше  __________________________________________________________________________
(зазначити)

28. Для надання державної допомоги за категорією, передбаченою в пункті 27 цьо-
го повідомлення, необхідно подати:

1) схему відносин контролю отримувача державної допомоги та суб’єктів господарю-
вання, пов’язаних із ним відносинами контролю (подати як додаток або прикріпити 
відповідний файл);

2) інформацію, чи перебуває отримувач державної допомоги в скрутному становищі, 
описати детально причини виникнення такої ситуації

      _______________________________________________________________________________

3) якщо надавач державної допомоги пов’язує надання допомоги з існуванням плану 
реструктуризації отримувача державної допомоги, представити цей план (подати 
як додаток або прикріпити відповідний файл), у якому зазначити:

–  заходи з реструктуризації, строки реалізації та загальну вартість цих заходів;
–  графік реалізації заходів з реструктуризації/відстрочення/розстрочки відповідних 

витрат;
–  оцінку прибутку і збитків за кожен рік з початку й до кінця реструктуризації;
–  відомості про максимальні виробничі потужності отримувача державної допомоги 

до і після реструктуризації;
–  прогнозні надходження і  платежі, визначені на  кожен рік, з  початку і  до  кінця 

реструктуризації;
–  відомості про максимальні виробничі потужності отримувача державної допо-

моги до і після реалізації програми інвестицій для реструктуризації. Зазначити, 
на скільки відсотків зміняться ці потужності;

–  загальну кількість працівників отримувача державної допомоги, яких планується 
звільнити, графік звільнень з виплатою відповідних коштів (підстави для звільнен-
ня відповідно до законодавства та виплат відповідних коштів) і методи покриття 
витрат на звільнення (у разі потреби);

4) якщо, отримавши державну допомогу, отримувач державної допомоги створить по-
стійні або тимчасові робочі місця, зазначити:

–  кількість робочих місць _____________________________________________________;
–  строк, на який створено робочі місця ________________________________________;

5) якщо отримання державної допомоги матиме ефект збереження кількості постійних 
робочих місць, зазначити:

–  кількість збережених постійних робочих місць ____________________________________;
–  строк, на який будуть збережені постійні робочі місця _____________________________;
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6) якщо надавач державної допомоги обумовлює необхідність надання державної допо-
моги іншими чинниками, ніж наведено у цьому пункті, зазначити їх 

     ______________________________________________________________________________;

7) інформацію про те, як умови надання державної допомоги обмежують можливий не-
гативний вплив державної допомоги на конкуренцію до мінімального рівня, за якого 
зберігається ефективність державної допомоги 

      _______________________________________________________________________________

29. Чи застраховано кошти, необхідні для надання державної допомоги?

У разі якщо страхування відбувається за рахунок зовнішніх фінансових договорів (угод), 
зазначити відсоток коштів, залучених для страхування за такими договорами (угодами), від 
загальної суми, на яку застраховано кошти, необхідні для надання державної допомоги 
__________________________________________________________________________________

30. Будь-яка інша інформація, необхідна для прийняття органами Комітету об-
ґрунтованого рішення (додаються відповідні документи, звіти, діаграми, пояснювальні 
та аналітичні записки, довідки, малюнки, презентації тощо, будь-яка інша інформація, 
необхідна для розгляду повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу) 

__________________________________________________________________________________
Додатки:

1) �

2) �

Особа, що заповнила форму12

___________________________ 
(прізвище, ініціали)

_________________________ 
(посада)

_____________ 
(дата)

Керівник13 _________________________ 
(посада)

___________________________ 
(прізвище, ініціали)

_________________________ 
(підпис)

_____________ 
(дата)

____________
1	У	разі	якщо	державну	допомогу	мають	намір	надавати	два	та	більше	надавачів	державної	допомоги,	інформація	подається	щодо	

кожного	із	цих	надавачів.
2	Поняття	державного	та/або	комунального	підприємства	визначається	відповідно	до	вимог	законодавства	України.
3	Вторинна	ціль	—	одна	з	додаткових	до	первинних	цілей.	Наприклад,	первинною	ціллю	є	сприяння	соціально-економічному	розвитку	

регіонів,	рівень	життя	яких	є	низьким,	або	рівень	безробіття	є	високим,	а	вторинною	—	розвиток	малих	і	середніх	підприємств.	
Вторинна	ціль	може	бути	галузевою.

4	Наприклад,	для	надання	державної	допомоги	буде	розглядатися	загальна	сума	державної	допомоги	або	незначної	допомоги,	що	
надається	для	підтримки	діяльності	або	проекту,	незалежно	від	того,	з	яких	саме	коштів	фінансується	державна	допомога	—	
адміністративно-територіальних	одиниць,	державних	або	зовнішніх	ресурсів.

5	У	разі	якщо	застосовуються	різні	заходи	з	надання	державної	допомоги	та/або	різні	строки	застосування	заходів,	інформацію	подати	
про	кожний	захід	окремо	(з	відповідним	уточненням).

6	Відповідно	до	чинного	законодавства	України.
7	У	значенні,	визначеному	у	Критеріях	оцінки	допустимості	державної	допомоги	на	відновлення	платоспроможності	та	реструктуризацію	

суб’єктів	господарювання,	затверджених	постановою	Кабінету	Міністрів	України	від	31	січня	2018	року	№	36.
8	Визначення	терміна	«контроль»	у	розумінні	статті	1	Закону	України	«Про	захист	економічної	конкуренції».
9	Додаються	копії	фінансових	і	податкових	звітів	отримувача	державної	допомоги.
10	Ринок(ки)	товару(ів)	(робіт,	послуг),	на	якому	(яких)	відчуватиметься	вплив	надання	державної	допомоги.
11	Зазначити	всю	державну	допомогу,	отриману	за	останні	роки	(з	посиланням	на	рішення	органу	Антимонопольного	комітету	України	

про	допустимість	державної	допомоги,	у	разі	якщо	таке	рішення	було	прийнято).
12	Засвідчує,	що	інформація	та	додані	до	форми	документи	є	точними	й	повними.
13	Керівник	(виконуючий	обов’язки)	надавача	державної	допомоги.
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ДОДАТОК 6.6. ДО ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про внесення змін до умов 
чинної державної допомоги

1. Інформація про надавача державної допомоги1

Найменування надавача державної допомоги  ______________________________________

Місцезнаходження  _______________________________________________________________

Телефон  _________________________________________________________________________

Факс  ____________________________________________________________________________

електронна адреса  _______________________________________________________________

Код ЄДрПОУ  ____________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, що заповнила це повідомлення

__________________________________________________________________________________

2. Реквізити нормативно-правового  чи розпорядчого акта (або проекту), згідно 
з яким надається державна допомога та за яким прийнято рішення органу Комітету про 
допустимість для конкуренції такої державної допомоги

__________________________________________________________________________________

2.1. Дата подання повідомлення, щодо якого Комітет прийняв рішення про допустимість 
для конкуренції (у разі якщо повідомлення Комітету про державну допомогу направля-
лось кілька разів, подається інформація про останнє заповнене повідомлення, щодо 
якого Комітет прийняв рішення про допустимість для конкуренції державної допомоги)

 � дата подання повідомлення (чч.мм.рррр) _________________________________________

2.2. Номер, дата рішення органу Комітету про допустимість державної допомоги для 
конкуренції:

 � номер рішення органу Комітету ________________________________________________
 � дата рішення органу Комітету (чч.мм.рррр) ______________________________________

3. Причина подання повідомлення

3.1. � Новий розмір державної допомоги

 �загальний розмір державної допомоги (грн) ___________________________________;
 �річний розмір державної допомоги (грн) _____________________________________

3.2. � Новий строк дії державної допомоги

 � дата, з якої державна допомога може бути надана (чч.мм.рррр)

            __________________________________________________________________________ ;
(зазначити)

 � дата, до якої державна допомога надаватиметься (чч.мм.рррр) 

            __________________________________________________________________________ ;
(зазначити)
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3.3. � Нова мета надання державної допомоги

            __________________________________________________________________________ ;
(зазначити)

3.4. �  Нові джерела фінансування державної допомоги

            __________________________________________________________________________ ;
(зазначити)

3.5. �   Інші нові показники, що характеризують відповідні критерії оцінки допустимості 
державної допомоги

 � відсоток, на який зменшується максимальний розмір державної допомоги, що 
надається

                  _______________________________________________________________________ ;
(деталізувати)

 � витрати, які можуть бути покриті державною допомогою

                  _______________________________________________________________________ ;
(деталізувати)

 � інше  ___________________________________________________________________
(деталізувати)

3.6. � Новий(і) отримувач(і) державної допомоги

       ______________________________________________________________________________
(зазначити)

4. Проблема, для розв’язання якої використовуватиметься державна допомога 
із змінами, та очікуваний результат надання державної допомоги із змінами (чітко 
описати проблему, яку необхідно вирішити, та як саме програма державної допомоги 
забезпечить вирішення цієї проблеми)

__________________________________________________________________________________

4.1. Обґрунтувати необхідність державного втручання. Надати порівняльний аналіз плану 
розв’язання проблеми з наданням державної допомоги зі змінами з альтернативним 
планом, який не передбачає надання державної допомоги, продемонструвавши, що 
альтернативний план не сприяє вирішенню проблеми або вирішує її меншою мірою, 
ніж надання державної допомоги зі змінами. (Альтернативні плани можуть включати, 
зокрема, реорганізацію боргу, реалізацію активів, залучення приватного капіталу, 
продаж активів конкурентам, поділ, зокрема з використанням процедури банкрут-
ства, тощо)

     _______________________________________________________________________________

4.2. Зазначити (у разі наявності) стимулюючий ефект державної допомоги із змінами, 
тобто як державна допомога із змінами має і здатна змінити поведінку суб’єктів 
господарювання так, що вони почнуть займатися іншими видами господарської ді-
яльності, якими вони не змогли б займатися без отримання відповідної допомоги, чи 
здійснювали б таку діяльність в обмеженому вигляді або в іншому регіоні

     _______________________________________________________________________________
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5. Позитивний внесок програми державної допомоги із змінами у досягнення за-
гального економічного та соціального інтересу (описати) 

__________________________________________________________________________________

6. Чи можна досягти позитивного внеску за допомогою інших політичних інструментів 
або форм державної допомоги, які менше спотворюватимуть конкуренцію (описати)

__________________________________________________________________________________

7. Якщо зміни вносяться до обсягу державної допомоги, обґрунтувати, чому обсяг 
державної допомоги із змінами не може бути меншим

__________________________________________________________________________________

Описати (якщо це  так),  що обсяг державної допомоги із  змінами буде аналогічним 
до додаткових витрат, необхідних для досягнення поставленої цілі, за умови відсутності 
державної допомоги

__________________________________________________________________________________

Додаткові витрати визначаються як різниця між економічними вигодами та витратами 
(включаючи інвестиційні та операційні) від ведення господарської діяльності, на яку на-
даватиметься державна допомога, та/або від виробництва певного виду товару та тих 
витрат, які понесе отримувач державної допомоги в  умовній ситуації без отримання 
державної допомоги.

8. Інформація про те, як умови надання державної допомоги із змінами обмежують 
можливий негативний вплив державної допомоги на конкуренцію до мінімального 
рівня, за якого зберігається ефективність державної допомоги 

__________________________________________________________________________________

9. Як саме і де заінтересовані особи мають доступ до інформації про зміни до умов 
чинної державної допомоги. Надати підтвердження оприлюднення інформації на офі-
ційних сайтах, в окремому розділі про зміни до умов чинної державної допомоги

__________________________________________________________________________________

10. Додатки (копії, витяги з відповідних документів, на підставі яких наведено інформа-
цію в цій формі):

1) �
2) �

Особа, що заповнила форму 2

___________________________ 
(прізвище, ініціали)

_________________________ 
(посада)

_____________ 
(дата)

Керівник 3 _________________________ 
(посада)

___________________________ 
(прізвище, ініціали)

_________________________ 
(підпис)

_____________ 
(дата)

____________
1	У	разі	якщо	державну	допомогу	мають	намір	надавати	два	та	більше	надавачів	державної	допомоги,	інформація	надається	щодо	

кожного	із	цих	надавачів.
2	Засвідчує,	що	інформація	та	додані	до	форми	документи	є	точними	й	повними.
3	Керівник	(виконуючий	обов’язки)	надавача	державної	допомоги.



Д
О
Д
А
Т
К
И

Посібник щодо організації роботи ОТГ стосовно державної допомоги суб’єктам господарювання

73

ДОДАТОК 6.7. ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

реєстр державної допомоги та інших видів державної підтримки

№п/п

О
тр

им
увач Д

Д
Р

о
зм

ір
 Д

Д
, в т.ч. незначно

ї гр
н.

найменування СГ

номер облік. картки платника податків/код ЄДРПОУ

підпорядкованість

організаційно-правова форма

місце знаходження/проживання

контактні дані

код КВЕД

Розмір ДД (грн.)

звітний рік (т)

курс євро на кінець фінансового року Т

сума в євро (дж1+дж2)

попередній рік (Т-1)

курс євро на кінець фінансового року Т-1

сума в євро (дж1+дж2)

рік, що передує 
попередньому (Т-2)

курс євро на кінець фінансового року Т-2

сума в євро (дж1+дж2)

загальна сума мене 200 тис євро

джерело 1

джерело 2

джерело 1

джерело 2

джерело 1

джерело 2

джерело 1

джерело 2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23

0
0

0
0
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К
атего

р
ії інш

о
ї під

тр
им

ки

Наявність іншої комерційної 
діяльності в отримувача

Заходи запобігання 
перехресному субсидіюванню 

комерційної діяльності за 
рахунок підтримки

Частки отримувачів у загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги 
в межах відповідної програми або інформація про те, що протягом звітного року державна допомога не 

надавалася

Назва програми Дежравної допомоги/фндивідуальної допомоги

Правові підстави надання ДД

Правова норма, яка звільняє надавача від обов'язку повідомлення про державну допомогу

природні монополії

інвестування в об'єкти 
інфраструктури

Компенсація тарифів за 
ПЗЕІ

не суб'єктам господарювання (ОСББ)

на діяльність, що є 
безкоштовною для 

населення

об'єкт природної монополії

об'єкт використовується для отримання прибутку

конкурс на інвестування

об'єкт не використовується для отримання прибутку

послуга

рішення яким затверджено тариф

порядок надання компенсації затверджений

об'єкти благоустрою -  зелені насадження

кладовища

парки

на цій території

на іншій території

відокремлено рахунки

інше

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

40
41

42

Продовження реєстру державної допомоги та інших видів державної підтримки
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75

К
атего

р
ії Д

Д

допомога для забезпечення розвитку регіонів

підтримка СМП

на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць

на відновлення платоспроможності та реструктурізацію суб'єктів господарювання

на захист навколишнього природнього середовища

проведення наукових досліджень, технічний розвиток та іноваційну діяльність

під
тр

им
ка  о

кр
ем

их галузей еко
но

м
іки

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

добування кам'яного та бурого вугілля

виробництво чавуну, сталі та феросплавів

текстильне виробництво

виробництво паперу та паперових виробів

виробництво хімічних р-н і хімічної продукції

вир-во штучних та синтетичних волокон 

вир-во осн. фармацевт. прод-в і фармацевт. преп-в

вир-во машин і устаткування

вир-во залізн. Локомотивів і рухомого складу

вир-во автотрансп. Засобів, причепів і напівпричепів

будування суден і човнів

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

будівництво

роздрібна торгівля

наземний і трубопровідний трансп-т

пасажирськ. Залізн. Тран-т міжміського сполучення

вантажн. Залізн. Тран-т

інш. Пасажирськ. Тран-т

водний транспорт

авіаційний транспорт

поштова та кур'єрська діяльність

тимчасове розміщення і організація харчування

телекомунікації (електрозв'язок)

комп'ютерне програмування, консультув-ня та пов'язана з ними діяльність

надання інформаційних послуг

фінансова та страхова діяльність

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

інше

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55
56

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66

67
68

69
70

71
72

73
74

75
76

77

Продовження реєстру державної допомоги та інших видів державної підтримки
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76

Продовження реєстру державної допомоги та інших видів державної підтримки

дата припинення чинності ДД

мета ДД

Ц
ілі над

ання Д
Д

Вторинна ціль надання ДД

Регіон

Д
ж

ер
ела ф

інансування Д
Д

сприяння СЕР регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим

виконання загальнодержавн. Програм розвитку

зов'язання Соціально-економічних проблем загальнонаціонального характеру

сприяття окремим видам господарської діяльності

сприяння суб'єктам господарювання в окремих економічних сферах (зонах)

підтримка иа збереження національної культурної спадщини

інше

ко
ш

ти д
ерж

ави
м

ісцеві р
есур

си

акумульовані резерви

за рахунок державни або комунальних підприємств

інше

кошти державного бюджету

інші  кошти,що є об'єктом держ.влас-ті

рухоме і нерухоме майно, що є об'єктом держ.влас-ті

земля, що є об'єктом держ.влас-ті

інш.природн.ресурси, що об'єкт.держ.влас-ті

бюджети фондів загальнообов.держ.соц.страх-ня

інше

кошти бюджету АРК

кошти обл.бюджету

кошти рай.бюджету

кошти бюджетів сіл, їх об'єднань

кошти бюджетів селищ

кошти бюджетів міст

інші кошти, що є у влас-ті територ.громад

рухоме і нерухоме майно, що є у влас-ті тер.громад

земля, що є у влас-ті тер.громад

природні ресурси, що є у власн-ті тер.громад

об'єкти спільної влас-ті тер.громад, що перебувають в управлінні рай. і обл.рад

майно АРК, управління яким здійснює АРК

інше

78
79

80
81

82
83

84
85

86
87

88
89

90
91

92
93

94
95

96
97

98
99

100
101

102
103

104
105

106
107

108
109

110
111
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Продовження реєстру державної допомоги та інших видів державної підтримки
ф

о
р

м
а Д

Д
В

ид
и Д

Д

Умови надання ДД

субсидія

грант

дотація

гарантії

кредит на пільгових умовах

обслуговування кредитів за пільговими тарифами

відшкодування збитків

ф
іскальні заход

и

списання боргів виключно із заборг.за надані держ.послуги

списання штрафн.санкцій

компенсація збитків суб'єкетам господарювання )

змен-ня фінан.зобов'язань СГ перед фондами загальнообов-го держ.соц.страх-ня (зазначити що)

надання СГ товарів за цінами, нижче ринкових, прямо чи опосередковано (зазначити що)

надання СГ послуг за цінами, нижче ринкових, прямо чи опосередковано (зазначити що)

придбання товарів СГ за цінами, вище ринкових

придбання послуг СГ за цінами, вище ринкових

продаж державного майна за цінами, нижче ринкових

збільшення держ.частки в статуному капіталі СГ

збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних інвесторів

інша форма

програма ДД

індивідуальна ДД

зменшення ставки податку

скасування податку

скасування збору

відстрочення сплати податків

розстрочення сплати зборів

відстрочення сплати інш. Обов'язкових платежів

розстрочення сплати інших обов'язкових платежів

списання податкового боргу

надання податкових пільг

інший захід

в межах програми ДД

поза межами програми ДД

112
113

114
115

116
117

118
119

120
121

122
123

124
125

126
127

128
129

130
131

132
133

134
135

136
137

138
139

140
141

142
143

144
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