ЗВІТ
про результати періодичного відстеження результативності
регуляторного акта - розпорядження голови облдержадміністрації
від 11.06.2009 року № 402
1. Назва регуляторного акта
Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 червня 2009 року
№ 402 „Про регулювання цін на продукцію громадського харчування, що
реалізується в загальноосвітніх, професійно – технічних та вищих навчальних
закладах” (зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Тернопільській
області 17 червня 2009 року за №15/646).
Розпорядження прийняте відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 1996 року №1548 „Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)” (зі змінами і доповненнями).
2. Найменування виконавця заходів з відстеження
Департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної
державної адміністрації.
3. Цілі прийняття акта
Розпорядженням запроваджено регулювання цін з метою соціального
захисту населення (учні, студенти) та недопущення необґрунтованого
підвищення цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в
навчальних закладах області, ефективного використання бюджетних коштів,
забезпечення контролю за правильністю формування та застосування цін
суб’єктами господарювання на продукцію громадського харчування, при цьому
забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання, що
здійснюють діяльність в даній сфері.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Відстеження результативності зазначеного розпорядження здійснювалось
у період з 9 по 30 вересня 2019 року.
5. Тип відстеження
Періодичне відстеження
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6. Методи одержання результатів відстеження
Інформація від профільних підрозділів місцевих органів влади щодо
стану організації харчування у закладах освіти, опитування суб’єктів
господарювання, які надають послуги з організації харчування у навчальних
закладах області.
7. Дані та припущення на основі яких
результативність, а також способи одержання даних

відстежувалась

При
відстеженні
результативності
регуляторного
акта
використовувалась інформація щодо стану організації харчування у закладах
освіти, а також інформація від навчальних закладів та суб’єктів
господарювання, які здійснюють харчування учнів щодо формування і
застосування цін на продукцію громадського харчування, кількість суб’єктів
господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, а також щодо
наявності/відсутності зауважень і пропозицій від суб’єктів господарювання
щодо дії зазначеного регуляторного акта.
8.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.06.2009 № 402
запроваджено регулювання цін на продукцію громадського харчування, що
реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних
закладах шляхом встановлення граничних рівнів торговельних надбавок:
60% – на продовольчу сировину для приготування кулінарної продукції у
вищих навчальних закладах, 50% – в інших навчальних закладах; 20% на
закупні товари (без видозмінення). Текст розпорядження розміщено на сайті
обласної державної адміністрації в рубриці „Регуляторна політика”/„діючі
регуляторні акти”.
В області діє 663 загальноосвітні навчальні заклади (у 650 з яких
здійснюється харчування дітей), 23 професійно-технічні та 28 закладів вищої і
передфахової вищої освіти. У зазначених навчальних закладах області
навчається понад 163 тис. учнів і студентів.
У значній кількості навчальних закладів харчування учнів (студентів)
здійснюють суб’єкти господарювання – приватні підприємці на підставі
укладених з керівниками навчальних закладів договорів про надання послуг.
Якісними показниками результативності регуляторного акта є:
- дотримання суб’єктами господарювання встановлених граничних рівнів
націнок та застосування економічно-обгрунтованих цін на продукцію
громадського харчування;
- відсутність скарг від споживачів та надавачів послуг.
Відповідно до положень законодавства органами місцевого
самоврядування за бюджетні кошти організовується безоплатне та пільгове
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харчування окремих категорій учнів (учні 1-4 класів, учні з багатодітних і
малозабезпечених сімей і інші). Дія регулювання цін на продукцію
громадського харчування забезпечує економію бюджетних коштів.
Слід зазначити, що ціни на продукцію громадського харчування у
навчальних закладах є нижчими, ніж в інших закритих та загальнодоступних
закладах ресторанного господарства.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Дія регуляторного акта (розпорядження голови облдержадміністрації
від 11.06.2009 № 402) забезпечує контроль та встановлення економічнообгрунтованих цін на продукцію громадського харчування, беззбиткову
діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з організації
харчування учнів та студентів у навчальних закладах.
У департаменті відсутня інформація щодо фактів порушень державної
дисципліни цін в частині застосування суб’єктами господарювання граничних
рівнів торговельних надбавок на продукцію громадського харчування.
Зауважень щодо дії даного розпорядження, а також щодо необхідності
внесення змін до нього від зацікавлених осіб не надходило.
Головним Управлінням Держпродспоживслужби в області впродовж
останніх років не здійснювались перевірки суб’єктів господарювання щодо
дотримання вимог зазначеного розпорядження у зв’язку з законодавчими
обмеженнями щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання, зокрема
враховуючи що в даній сфері працюють суб’єкти підприємництва, які
відносяться до категорії з незначним ступенем ризику провадження
господарської діяльності (перевірка в яких відповідно до законодавства
повинна проводитись не частіше одного разу на 5 років).
Таким чином, враховуючи вищезазначене, вважаємо, що розпорядження
голови облдержадміністрації від 11.06.2009 року № 402 „Про регулювання цін
на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх,
професійно – технічних та вищих навчальних закладах” забезпечує виконання
визначених цілей, і тому доцільним є залишити його без змін.
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