ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 04 квітня 2002 року № 110

1.

Назва регуляторного акта

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 квітня 2002
року № 110 „Про ціни на тверде паливо, що відпускається населенню для
побутових потреб, та внесення змін до розпорядження від 22 жовтня 2001 року
№ 480” (зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Тернопільській області
15 квітня 2002 року за № 14/367).
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
Запровадження регулювання цін на тверде паливо (вугілля, торф
паливний), забезпечення населення твердим паливом за економічнообґрунтованими цінами, забезпечення контролю за правильністю формування та
застосування суб’єктами господарювання цін на тверде паливо.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Відстеження здійснювалось у період з 03 по 27 червня 2019 року.
5. Тип відстеження
Періодичне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичні дані, інформація від місцевих органів влади, аналітична
інформація.
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7. Дані та припущення на основі
результативність, а також способи одержання даних

яких

відстежувалась

Інформація щодо обсягів реалізації та цін на тверде паливо;
Дані щодо попиту на тверде паливо;
Наявність/відсутність зауважень та пропозицій щодо дії зазначеного
регуляторного акту.
При відстеженні результативності використовувалась статистична
інформація, інформація від місцевих органів влади щодо закупівлі вугілля, торфу
для бюджетних закладів та про реалізаторів палива, аналітичні матеріали
центральних органів влади щодо собівартості виробництва та цін на тверде паливо
і інше.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 квітня 2002 року
№ 110 запроваджено регулювання цін на тверде паливо (вугілля, вугільні брикети,
торф паливний кусковий та торф’яні брикети) при відпуску вказаного палива для
побутових потреб населення шляхом встановлення граничного рівня
постачальницько-збутової надбавки в розмірі 25 % до оптової ціни виробника
(митної вартості) без врахування фактичних витрат з доставки даних видів
твердого палива до складу суб’єкта господарювання (текст розпорядження
розміщено на сайті обласної державної адміністрації в рубриці „Регуляторна
політика”/„діючі регуляторні акти”).
На даний час в області відсутні виробники зазначених видів твердого
палива (очікується, що в поточному році розпочне діяльність ТОВ „Дюшанея”, яке
спеціалізується на виробництві торфу), а також немає спеціалізованих
торговельних підприємств, які здійснюють реалізацію палива споживачам
(поставками вугілля та торфу паливного займаються приватні суб’єкти
господарювання, переважно з інших областей).
Одним з основних показників цього розпорядження є рівні застосування
суб’єктами господарювання постачальницько-збутових надбавок при реалізації
твердого палива. Дослідження даного показника є обмеженим, що зокрема
пов’язано з тим, що перевірки суб’єктів господарювання на предмет дотримання
вимог зазначеного розпорядження уповноваженим органом у сфері ціноутворення
впродовж вже значного періоду не здійснювались (що в свою чергу пояснюється
реорганізацією контролюючого органу та обмежень, передбачених нормативними
актами Уряду щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання
контролюючими органами).
Дія розпорядження розповсюджується на всіх суб’єктів господарювання
незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації праці, які
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постачають тверде паливо населенню, і зобов’язані формувати ціни дотримуючись
вимог зазначеного нормативного акта.
9. Оцінка результатів реалізації проекту регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей
Згідно аналітичної інформації Міністерства енергетики та вугільної
промисловості в поточному році спостерігається підвищення собівартості
виробництва і відповідно оптових цін на вугілля, що зумовлене підвищенням
собівартості його видобутку, очікується також підвищення цін на торф паливний.
В 2018-2019 роках спостерігається підвищення попиту населення на тверде
паливо, що відбулось у зв’язку з підвищенням у 2018 році цін на газ природній.
Таким чином, запроваджене регулювання цін на тверде паливо є
доцільним та актуальним на сьогоднішній день, що забезпечує баланс інтересів
споживачів, органів влади та суб’єктів господарювання (скарги щодо дії
зазначеного регуляторного акта та пропозиції щодо внесення змін від суб’єктів
господарювання в облдержадміністрацію не надходили).
Враховуючи вищезазначене, розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 4 квітня 2002 року № 110 „Про ціни на тверде паливо, що
відпускається населенню для побутових потреб, та внесення змін до
розпорядження від 22 жовтня 2001 року № 480” вважаємо залишити без змін.

Заступник директора департаменту
економічного розвитку і торгівлі
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