ЗВІТ
про результати періодичного відстеження результативності
регуляторного акта - розпорядження голови облдержадміністрації
від 05.07.2006 року № 406
1. Назва регуляторного акта
Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.07.2006 року № 406
„Про окремі питання щодо регулювання цін (тарифів) в області” (зареєстроване
в Головному управлінні юстиції у Тернопільській області 14.07.2006 року за
№ 16/568).
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 на паливо (торф’яні
брикети, дрова, скраплений газ) з метою соціального захисту населення та
недопущення необґрунтованого зростання цін на зазначені види палива, що
відпускаються населенню для побутових потреб, забезпечення контролю за
правильністю формування та застосування цін суб’єктами господарювання
якими переважно є підприємства, що займають монопольне становище на
ринках з виробництва та реалізації даної продукції на території області.
4.

Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності зазначеного розпорядження здійснювалось
у період з 12 серпня по 13 вересня 2019 року.
5.

Тип відстеження

Періодичне відстеження
6.

Методи одержання результатів відстеження

Статистичні дані, інформація від суб’єктів господарювання, що здійснюють
виробництво та реалізацію палива на території області.
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7. Дані та припущення на основі яких
результативність, а також способи одержання даних

відстежувалась

При
відстеженні
результативності
регуляторного
акта
використовувалась статистична інформація, інформація про основні показники
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання (Тернопільське
обласне
управління
лісового
та
мисливського
господарства,
ПрАТ „Тернопільгаз”), дані щодо обсягів реалізації, рівнів відпускних цін та
рентабельності на паливо (дрова, скраплений газ).
Враховано ситуацію щодо попиту на зазначені види палива, а також
наявності/відсутності звернень (скарг) від споживачів щодо цін на паливо та
зауважень і пропозицій від суб’єктів господарювання щодо дії зазначеного
регуляторного акту.
8.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.07.2006 року
№ 406 запроваджено регулювання цін на паливо (торф’яні брикети, дрова та газ
скраплений), що відпускається населенню для побутових потреб, шляхом
обмеження рівня рентабельності при його виробництві, зокрема на торф’яні
брикети та дрова до 10% до повної собівартості, на газ скраплений до 15% до
повної собівартості (без врахування вартості покупного газу та витрат з його
доставки до газонаповнювальних пунктів). Текст розпорядження розміщено на
сайті обласної державної адміністрації в рубриці „Регуляторна політика”/„діючі
регуляторні акти”.
Аналіз ситуації щодо реалізації дров для населення здійснено за
результатами діяльності Тернопільського обласного управління лісового та
мисливського господарства, в підпорядкуванні якого знаходяться п’ять
спеціалізованих
підприємств
(лісгоспів):
Бережанський,
Бучацький,
Кременецький, Тернопільський та Чортківський.
У 2016-2018 роках спостерігається динаміка щодо збільшення обсягів
реалізації дров паливних для населення, яке пояснюється підвищенням попиту,
що в свою чергу зумовлене підвищенням цін на інші види палива (природній
газ, вугілля).
Обсяг реалізації дров паливних населенню:
(тис. м. куб)
Держлісгоспи
ДП „Бережанське ЛМГ”
ДП „Бучацьке ЛГ”
ДП „Кременецьке ЛГ”
ДП „Тернопільське ЛГ”
ДП „Чортківське ЛГ”

2016 рік

2018 рік

3,79
2,68
3,24
6,05
8,61

6,52
10,43
8,64
26,75
13,45

Темпи
зростання,
2018 до 2016
72%
в 3,9 рази
в 2,7 рази
в 4,4 рази
56%
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Станом на 01.07.2019 року підрозділи обласного управління лісового і
мисливського господарства застосовують відпускні ціни на дрова для
населення:
(гривень за м.куб)
Держлісгоспи
ДП „Бережанське ЛМГ”
ДП „Бучацьке ЛГ”
ДП „Кременецьке ЛГ”
ДП „Тернопільське ЛГ”
ДП „Чортківське ЛГ”

1 група
(твердолистяні)
700
583
585
585
585

2 група
(хвойні)
520
458
450
460
525

3 група
(м’ягколистяні)
520
458
425
460
490

У 2019 році підприємствами по окремих групах підвищено відпускні
ціни на дрова паливні в порівнянні з 2018 роком на 2-15%.
Згідно фінансових звітів діяльність підприємств Тернопільського
обласного управління лісового та мисливського господарства у 2016-2018
роках та І півріччі 2019 року була прибутковою, рівні рентабельності на дрова
застосовувались в межах 7%.
В області реалізація скрапленого газу для побутових потреб населення
здійснюється спеціалізованим підприємством по газопостачанню та газифікації
ПрАТ „Тернопільгаз”.
Основні фінансові показники діяльності ПрАТ „Тернопільгаз” від
діяльності з реалізації скрапленого газу населенню:
(тис. грн)
Показники
2016 рік
2017 рік
2018 рік
І півріччя 2019 року

Операційні
доходи
4092,8

Чистий
дохід
3410,6

Операційні
витрати
3498,7

Прибуток до
оподаткування
-88,1

5047,5
5418,6
2161,3

4206,2
4515,5
1801,0

4130,4
4634,5
1638,3

75,8
-119
162,7

Впродовж 2016-2018 років в ПрАТ „Тернопільгаз” спостерігається
тенденція до збільшення об’ємів закупівлі та реалізації скрапленого газу для
населення, що пояснюється підвищенням попиту.
Обсяги реалізації скрапленого газу населенню:
(тонни)
2016 рік
292,2

2017 рік
365,5

2018 рік
388,3

І півріччя 2019 року
129,7

У 2016-2019 роках підприємство тричі змінювало відпускну ціну
скрапленого газу для населення в балонах об’ємом 50 л (21 кг):
Дата введення ціни 1 балону скрапленого
газу
01.01.2016 року
05.12.2018 року
01.07.2019 року

Вартість 1 балону скрапленого газу
з ПДВ, гривень
290,00
350,00
335,00
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Вартість скрапленого газу для населення затверджується наказом
підприємства та доводиться до відома громадськості шляхом публікації в
обласній газеті „Свобода” і на вебсайті підприємства.
Основною причиною зміни ПрАТ „Тернопільгаз” відпускної ціни на
скраплений газ є зміна (підвищення/зниження) закупівельної ціни на
скраплений газ, який підприємство закупляє на спеціалізованих аукціонах.
Впродовж останніх трьох років в області відсутнє підприємство з
виробництва торф’яних брикетів. В поточному році заплановано введення в
експлуатацію виробничих потужностей ТОВ „Дюшанея”, яке здійснюватиме
видобуток торфу на території Шумського району.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Запроваджене регулювання цін на паливо (торф’яні брикети, дрова та
газ скраплений) є доцільним на сьогоднішній день, що забезпечує контроль на
ринку з реалізації зазначених видів палива та баланс інтересів споживачів,
органів влади та суб’єктів господарювання.
Пропозицій та зауважень щодо дії даного розпорядження, а також щодо
необхідності внесення змін до нього від зацікавлених осіб не надходило.
Враховуючи
вищезазначене,
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 05.07.2006 року № 406 „Про окремі питання щодо
регулювання цін (тарифів) в області” вважаємо залишити без змін.

Директор департаменту

Галина ВОЛЯНИК

