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           Про організацію роботи

 та подання інформації

 до Антимонопольного

 про державну допомогу

 господарювання 

 

 

З метою забезпечення

міжнародних зобов’язань

Закону України «Про державну

розпоряджень Антимонопольного

№ 43-рп «Порядок, форми

України інформації про

(далі –Порядок), від 04.03.2016

оформлення повідомлень

умов чинної державної доп

за допустимістю державної

України «Про місцеве самоврядування

 

 
 1. Організувати роботу

до АМКУ про державну

 1.2. Виконавчому

напрямками діяльності:

 1.2.1. Визначити осіб

відділах та управліннях

повідомлень про державну

 1.2.2. Забезпечити

державну допомогу суб

розпорядженням АМКУ

наступного за звітним

інформацію про державн

допустимість такої допомоги

формами, наведеними в додатках

 

 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

                                                                                         

м. Лиман 

організацію роботи з підготовки     

інформації та/чи повідомлень    

Антимонопольного комітету України    

державну допомогу суб’єктам     

 

забезпечення захисту та розвитку конкуренції

зобов язань України у сфері державної допомоги

Про державну допомогу суб’єктам господарювання

Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ

форми та вимоги щодо подання Антимонопольному

інформації про чинну державну допомогу суб’єктам

від 04.03.2016р. №2-рп «Про затвердження 

повідомлень про нову державну допомогу та про

державної допомоги» (далі - Порядок1),з метою здійснення

державної допомоги для конкуренції, керуючись

місцеве самоврядування в Україні»: 

Організувати роботу з підготовки та подання інформації

державну допомогу суб’єктам господарювання наступним

Виконавчому комітету, як розпоряднику коштів місцевого

діяльності: 

изначити осіб, відповідальних за організацію роботи

управліннях з підготовки та подання до АМКУ

державну допомогу суб’єктам господарювання

абезпечити підготовку та подання до АМКУ інформ

допомогу суб’єктам господарювання у порядку та

МКУ від 28.12.2015 № 43-рп - щороку, 

звітним, інформацію про чинну державну

державну допомогу, щодо якої АМКУ прийняв

допомоги для конкуренції та строк якої ще

наведеними в додатках 1-3 до Порядку, затвердженого

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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конкуренції, дотримання 

допомоги,відповідно до 

господарювання»(далі - Закон), 

АМКУ) від 28.12.2018р. 

Антимонопольному комітету 

суб єктам господарювання» 

затвердження Порядку надання та 

та про внесення змін до 

метою здійснення контролю 

керуючись ст. 42 Закону 

інформації та/чи повідомлень 

господарювання наступним чином:  

коштів місцевого бюджету за 

організацію роботи у відповідних 

АМКУ інформації та/чи 

господарювання.  

інформації про чинну 

порядку та строки, встановлені 

щороку, до 01 квітня року, 

державну допомогу, а саме: 

прийняв рішення про 

якої ще не завершився, за 

затвердженого розпорядженням  



АМКУ від 28.12.2015 № 43-рп. 

 1.2.3. Забезпечити підготовку та подання до АМКУ повідомлень про нову 

державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги в 

порядку та строки, визначені розпорядженням АМКУ 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 урахуванням положень ч.3 ст.9 

Закону.  

 1.2.4. Забезпечити протягом трьох днів надання фінансовому управлінню 

Лиманської міської ради копії рішення АМКУ, прийнятого за результатами розгляду 

повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу, або 

письмове повідомлення про їх звільнення від обов’язку повідомлення про нову 

державну допомогу з посиланням на положення Закону та нормативно-правові 

акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення разом із зверненням щодо 

виділення коштів з міського бюджету Лиманської МТГ на реалізацію заходів 

програм, якими передбачено надання фінансової допомоги суб’єктам 

господарювання за рахунок міського бюджету Лиманської МТГ у будь якій формі. 

 1.3. Суб’єктам господарювання, які мають намір отримати державну 

допомогу, надавачами якої є Лиманська міська рада, її виконавчий комітет, 

розпорядники коштів місцевого бюджету Лиманської МТГ, подавати 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.  

 1.4. Суб’єктам господарювання, які мають намір отримати незначну 

державну допомогу, надавачами якої є Лиманська міська рада, її виконавчий 

комітет, розпорядники коштів місцевого бюджету Лиманської МТГ, подавати 

надавачам державної допомоги відомості про господарську діяльність, а також про 

всю незначну державну допомогу, отриману ними протягом останніх трьох років, її 

форму та мету.  

 1.5. Фінансовому управлінню (Пилипенко) при внесенні на розгляд 

Лиманської міської ради, її виконавчого комітету проектів рішень щодо міського 

бюджетуЛиманської МТГ, внесення змін до нього, перерозподілу коштів місцевого 

бюджету, в частині надання державної допомоги суб’єктам господарювання 

дотримуватись вимог Закону.  

 

 2.Керівникам структурних підрозділів – ініціаторам надання державної 

допомоги суб’єктам господарювання здійснювати контроль за правильністю, 

повнотою та достовірністю інформації та/чи повідомлень про державну допомогу, а 

також відповідальність за подання інформації та/чи повідомлень доАМКУ, 

передбачених Законом у встановленому порядку та строках. 

 

 3. Розпорядження міського голови Лиманської міської ради від 21.12.2019 

№703 «Про організацію підготовки та подання повідомлень до Антимонопольного 

комітету України щодо державної допомоги суб’єктам господарювання» визнати 

таким, що втратило чинність. 

 

 4. Координацію роботи відповідальних осіб за подання повідомлень до 

АМКУ покласти на керівника відділу територіального розвитку (Переволоцька). 



 

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Журавльов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


