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рекомендації

Містить корупціогенні фактори та інші зауваження

Опис законопроєкту
Законопроєкт спрямований на приведення національного законодавства у сфері

державної допомоги до правил контролю і моніторингу державної допомоги
законодавства Європейського Союзу, його удосконалення, а також на забезпечення
дотримання вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»
(далі – Закон) суб’єктами законодавчої ініціативи під час розроблення законопроектів,
проектів інших актів, які передбачають надання державної допомоги суб’єктам
господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів у будь-якій формі.

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» викладається у
новій редакції.

Пропонується:
-надати визначення понять «перевага», «дата надання державної допомоги», «дата

отримання державної допомоги в розпорядження»;
-встановити розширене положення «незначної державної допомоги» для різних

галузей економіки.

Корупціогенні фактори

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром "Інститут законодавчих ідей».

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21269
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21257
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20969
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21191


1. Надмірні дискреційні повноваження

1.1. Законопроєктом пропонується визначити, що уповноважений орган може
встановлювати звільнення від обов’язку повідомлення про державну допомогу, зокрема
для окремих цілей державної політики (стаття 7 законопроєкту).

Відсутність конкретизації «окремих цілей» та надання таких повноважень
уповноваженому органу без чітких критеріїв їх здійснення містить ознаки надмірних
дискреційних повноважень. Уповноважений орган зможе на власний розсуд вирішувати
кого звільняти від обов’язку повідомлення про державну допомогу, що сприятиме
виникненню корупційних ризиків та зловживань уповноваженого органу.

Отже, рекомендуємо доповнити статтю 7 законопроєкту чіткими критеріями, за
якими визначатиметься звільнення від обов’язку повідомлення уповноваженого органу
про державну допомогу, або зазначити, що такі критерії встановлюються Кабінетом
Міністрів України, а також встановити імперативне повноваження уповноваженого органу
щодо звільнення від вказаного обов’язку.

1.2. Згідно з частиною сьомою статті 11 законопроєкту уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу своїм рішенням може накласти штраф на суб’єктів
господарювання в межах 1 відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в
якому накладається штраф, у разі неподання інформації на вимогу Уповноваженого
органу/органу Уповноваженого органу, або подання недостовірної інформації або
інформації в неповному обсязі. За кожен день прострочення сплати штрафу стягується
пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати
розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням Уповноваженого органу/органу
Уповноваженого органу.

Вживання слова «може» при визначенні повноважень уповноваженого органу/органу
Уповноваженого органу свідчить про надмірну дискрецію такого повноваження на
власний розсуд накладати штраф чи ні.

Такожу законопроєкті відсутні критерії та вимоги до «інформації», внаслідок чого
встановлення її «недостовірності» буде виключно суб’єктивним рішенням.

Використання у законопроєкті оціночного поняття «недостовірні відомості»
призведе до довільного тлумачення і самостійного наповнення змістом суб'єктом
правозастосування. Вважаємо, «недостовірною інформацією» може бути визнано лише ту
інформацію, недостовірність якої може бути підтверджено, наприклад, документально, або
ж таке підтвердження міститься у державному реєстрі та інше. Тобто, повинен бути
виключений «суб’єктивний фактор» для перевірки достовірності/недостовірності
інформації.

Усі вищевказані недоліки сприяють виникненню корупційних ризиків при прийнятті
рішення уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу щодо накладення
штрафів.

З метою усунення корупційних ризиків, необхідно закріпити імперативне
повноваження уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу та чітко визначити
критерії і вимоги до «достовірності інформації» або виключити це положення.

Крім того, встановлення такої відповідальності не передбачено Кодексом України
про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), що потребує відповідного
врегулювання окремим законопроєктом враховуючи статтю 2 КУпАП.

1.3. Аналогічні зауваження стосовно використання слова «може» при визначенні
повноважень Уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу стосуються:

-частини третьої статті 10 в частині такого положення законопроєкту як: “На
вмотивоване клопотання надавача державної допомоги Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу може продовжити такий строк”;

-частини пятої статті 11 законопроєкту, де вказано, що “Заперечення та зауваження
заінтересованих осіб передаються Уповноваженим органом/органом Уповноваженого



органу на розгляд надавача державної допомоги, який протягом 30 днів з дати їх
отримання зобов’язаний подати Уповноваженому органу/органу Уповноваженого органу
обґрунтований висновок щодо отриманих заперечень та зауважень. У разі обґрунтованого
клопотання надавача державної допомоги Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу може продовжити такий строк”.

- частини восьмої статті 15
“8. У разі невиконання рішення про припинення або повернення незаконної

недопустимої державної допомоги, яка надана на підставі нормативно-правового акта або
акта індивідуальної дії Уповноважений орган може звернутися до окружного
адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, з
позовом про визнання відповідного нормативно-правового чи акта індивідуальної дії,
незаконним та про припинення та/або повернення незаконної державної допомоги”.

1.4. Відповідно до частини другої статті 13 законопроєкту “З метою перевірки
інформації про незаконну державну допомогу Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу надсилає відповідному надавачу державної допомоги вимогу
щодо подання вичерпної інформації про державну підтримку. В такому випадку
Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу встановлює строк, протягом
якого необхідно подати відповідну інформацію”.

Таким чином, Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу наділяється
надмірним дискреційним повноваженням на власний розсуд визначати строк для подачі
надавачем державної допомоги інформації.

Натомість недотримання вказаного строку, згідно з частиною четвертою статті 13,
призводить до досить суттєвих наслідків. Так, “У разі неподання на вимогу
Уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу повідомлення про державну
допомогу у встановлений ним строк або невідповідності інформації, зазначеної у
повідомленні, встановленим цим Законом вимогам, або надходження до Уповноваженого
органу/органу Уповноваженого органу вмотивованої заяви суб’єкта господарювання про
вжиття заходів щодо запобігання негативним наслідкам для цього суб’єкта
господарювання у разі надання такої допомоги Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу має право прийняти рішення про тимчасове припинення
незаконної державної допомоги до прийняття рішення про її допустимість ...”.

Надання повноважень на власний розсуд встановлювати вказаний строк за
відсутності будь-яких законодавчо визначених часових меж такого строку сприяє
виникненню корупційних ризиків та зловживань Уповноваженого органу/органу
Уповноваженого органу. Наприклад, з метою отримання неправомірної вигоди,
Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу зможу встановлювати строк, в який
об’єктивно неможливо зібрати необхідну інформацію і за недотримання вказаного строку
припиняти державну допомогу.

З метою усунення корупційних ризиків слід чітко визначити строк, у який повинна
бути подана необхідна інформація, або ж встановити мінімальну і максимальну межу
такого строку.

1.5. Аналогічні зауваження стосовно надмірного дискреційного повноваження
Уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу на власний розсуд визначати строк
подання необхідної інформації  стосується частини другої статті 14 законопроєкту:

“2. З метою проведення перевірки інформації про неналежне використання
державної допомоги Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу може надіслати
надавачу, отримувачам державної допомоги та іншим заінтересованим особам вимогу
щодо подання необхідної інформації у встановлений ним строк”.

1.6. Статтею 4 законопроєкту пропонується встановити «Форми державної
допомоги». Проте такі форми відображені не у вигляді вичерпного переліку, оскільки у
пункті 11 частини першої вжито словосполучення «інші форми».



Цим положенням надаються надмірні дискреційні повноваження Антимонопольному
комітету України в частині самовільного визначення такої «іншої форми державної
допомоги», що сприяє виникненню корупційних ризиків. Разом з тим, враховуючи, що
надання державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету,
рекомендуємо встановити на рівні цього Закону вичерпний перелік форм державної
допомоги.

1.7. Аналогічні зауваження стосуються:
- пункту 6 частини першої статті 6 законопроєкту в частині «інших випадків,

передбачених законодавством України та які не суперечать положенням Угоди про
асоціацію», коли державна допомога може бути визнана допустимою;

- пункту 10 частини другої статті 6 законопроєкту в частині «інших цілей,
передбачених законодавством України та/або міжнародними договорами, укладеними
Україною, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України».

2. Необґрунтоване використання оціночних понять
2.1. Відповідно до підпунктів 3, 4 частини третьої статті 3 законопроєкту рівень

компенсації витрат, понесених у зв’язку з наданням послуг загального економічного
інтересу, визначається «з урахуванням відповідного доходу та обґрунтованого прибутку
за надання таких послуг».

Проте законопроєктом не встановлено який рівень прибутку буде вважатись
обґрунтованим та яким може бути його максимальний рівень. Водночас від його розміру
залежатиме розмір компенсації витрат, понесених у зв’язку з наданням послуг загального
економічного інтересу,

Таким чином, у даних положеннях необґрунтовано використано оціночні поняття без
встановлення чітких критеріїв, що призводить до їх довільного тлумачення та
самостійного наповнення змістом суб'єктом правозастосування, що сприяє виникненню
корупційних ризиків.

З метою усунення виявлених недоліків рекомендуємо чітко визначити, що
вважається «відповідним доходом та обґрунтованим прибутком».

2.2. Підпунктом 2 частини першої статті 6 законопроєкту визначається одна із цілей
державної допомоги, надання якої може бути підставою для визнання державної допомоги
допустимою, а саме: «сприяння виконанню важливого проекту задля спільного інтересу
сторін Угоди про асоціацію або для виправлення значних порушень нормальної роботи
в економіці України».

Зазначене формулювання містить оціночні поняття – «важливий проект» та «значні
порушення нормальної роботи», значення яких не розкривається. Це викликатиме їх
довільне тлумачення, що сприяє виникненню корупційних ризиків.

З метою однозначного розуміння зазначеної цілі надання державної допомоги для
можливості визнання її допустимою, рекомендуємо надати визначення зазначених
термінів.

2.3. Аналогічні зауваження стосуються частини третьої статті 20 законопроєкту в
частині положення, що у разі якщо надавач державної допомоги на вимогу органу
Уповноваженого органу подав недостатньо інформації для прийняття рішення останнім,
така державна допомога визнається недопустимою.

3. Прогалина
Законопроєктом пропонується до форм державної допомоги віднести державну

допомогу «у формі зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання
перед державним бюджетом» (пункт 6 статті 4). Проте зазначене положення має
загальний характер та не містить чіткої конкретизації щодо форм зменшення фінансових
зобов’язань. Таким чином, вказана законодавча прогалина буде сприяти наданню, у тому



числі, надмірних дискреційних повноважень та може сприяти маніпулятивним діям з
державними коштами та іншим корупційним ризикам.

Тому, рекомендуємо надати конкретний перелік форм зменшення фінансових
зобов'язань, що можуть бути застосовані, або виключити зазначене положення.

4. Інші зауваження
4.1. Законопроєктом пропонується збільшити порівняно з діючими нормами Закону

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» деякі строки розгляду та
надсилання відповідних повідомлень та рішень, зокрема:

- прийняття до розгляду повідомлення про нову державну допомогу – з 15 днів до 20
робочих днів (частина друга статті 10 законопроекту);

- надсилання надавачу державної допомоги рішення про початок розгляду справи – з
2-х до 10-ти робочих днів (частина третя статті 11 законопроекту);

- надсилання надавачам державної допомоги рішення Уповноваженого органу – з 3-х
до 10-ти робочих днів (частина одинадцята статті 11 законопроекту).

-строк розгляду повідомлення про нову державну допомогу з 15 календарних до 20
робочих днів (частина друга статті 10 законопроєкту).

Обґрунтування до таких змін не надано. Вважаємо, що збільшення зазначених
строків призведе до затягування розгляду відповідних повідомлень Антимонопольним
комітетом та до затримки реалізацій програм з державної підтримки, які очікують рішення
Уповноваженого органу.

4.2. Пунктом 4 частини першої статті 8 законопроєкту пропонується до повноважень
державного уповноваженого, як органу Уповноваженого органу віднести «вимагання
інформації від надавачів та отримувачів державної допомоги, їх посадових осіб, а також
заінтересованих осіб, необхідної для виконання Уповноваженим органом/органом
Уповноваженого органу своїх повноважень».

Проте дане положення суперечить принципу юридичної визначеності, оскільки є не
чітким.

Тому, рекомендуємо конкретизувати для яких саме повноважень Уповноважений
орган може вимагати інформацію та в якому обсязі.

Аналогічне зауваження стосується частини шостої статті 10 та частини шостої статті
11 законопроєкту.

4.3.Пунктом 11 частини першої статті 1 законопроєкту пропонується встановити
розширене положення «незначної державної допомоги» для різних галузей економіки, а
саме: а) 100.000 євро для суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення
вантажів по найму або за винагороду, крім придбання вантажних транспортних засобів; б)
500.000 євро для суб'єктів господарювання, що надають послуги, що становлять загальний
економічний інтерес; в) 200.000 євро для всіх суб'єктів господарювання, крім, тих
суб’єктів, які визначені в підпунктах "а" та "б" цього пункту.

Проте положення статті 262 - 268 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) не містять
винятків для окремих галузей економіки. У зв’язку з наведеним встановлення у статті 1
законопроєкту окремого розміру незначної державної допомоги буде суперечити
положенням Угоди та потребує виключення.

Позиції державних стейкхолдерів:2

2

https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukraini-pro-derzhavnu-dopomogu-su
bektam-gospodaryuvannya-ta-inshikh-zakonodavchikh-aktiv-ukraini-shchodo-vdoskonalennya-kontrolyu-ta-monito
rin



Міністерством соціальної політики України законопроєкт підтримується за умови
доопрацювання;

Міністерством фінансів України висловлено позицію, що законопроєкт потребує
доопрацювання;

Міністерством інфраструктури України законопроєкт підтримується;
Міністерством молоді та спорту України законопроєкт підтримується з

зауваженнями;
Міністерством економіки України законопроєкт підтримується з зауваженнями;
Міністерством культури та інформаційної політики України законопроєкт не

підтримується;
Фонд державного майна України до законопроєкту зауважень немає.

Позиція недержавного стейкхолдера:

В Професійній асоціації екологів України пропонують:
“1. Виключити з тексту законопроекту норму, яка вносить зміни до статті 8 Закону

України «Про альтернативні джерела енергії», зазначену у підпункті 5 пункту 4 Розділу 10
«ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» проєкту Закону

АБО
Викласти норму в наступній редакції:
«5) статтю 8 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості

Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155) доповнити новою частиною четвертою
такого змісту:

«Надання підтримки Гарантованому покупцю за рахунок ресурсів держави чи
місцевих ресурсів здійснюється з урахуванням положень Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання», крім підтримки діяльності Гарантованого
покупця, пов’язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний
інтерес та виконанням гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії,
виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні
джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями), за встановленим «зеленим» тарифом або за
аукціонною ціною».

2. Виключити з тексту законопроєкту норму, яка вносить зміни до статті 48 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища», зазначену у підпункті 3
пункту 4 Розділу 10 «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ».


