Звіт
про періодичне відстеження результативності розпорядження голови
облдержадміністрації від 17 жовтня 2005 року № 537
«Про регулювання цін (тарифів) в області» (зі змінами)
1. Назва регуляторного акта
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 жовтня
2005 року № 537 «Про регулювання цін (тарифів) в області» (зі змінами)
(зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Тернопільській області
31 жовтня 2005 року за № 29/546).
2. Найменування виконавця заходів з відстеження
Департамент економічного розвитку, інвестиційної діяльності
міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації.
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3. Цілі прийняття акта
Враховуючи соціальну значимість продукції дитячого харчування,
повноваження з регулювання цін, надані постановою Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», розпорядження прийняте з метою формування економічнообгрунтованих цін суб’єктами господарювання, які займаються виробництвом
даних видів продуктів, а також їх продажем у роздрібній мережі.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Відстеження здійснено у період з 22.12.2015 року по 15.01.2016 року.
5. Тип відстеження
Періодичне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Інформація щодо цінової ситуації на окремі види продуктів дитячого
харчування, динаміка зміни цін на ринку дитячого харчування.
7. Дані та припущення на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних
Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені
такі показники як збалансованість споживчого попиту і пропозиції на
регіональному ринку, рівень роздрібних цін на дитяче харчування та
торговельних надбавок, які застосовуються суб’єктами господарювання.
Також, взято до уваги кількість направлених до місцевих органів
виконавчої влади пропозицій від суб’єктів господарювання з приводу
запровадженого регулювання, та від покупців щодо можливого порушення їх
інтересів.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Зазначеним розпорядженням встановлено:
- граничний рівень рентабельності на виробництво продуктів дитячого
харчування в розмірі 15 % до повної собівартості;
- граничний рівень торговельної надбавки на продукти дитячого
харчування в розмірі 15 % до оптової ціни виробника (митної вартості).
В торговельній надбавці враховано оптову надбавку (перерозподіл між
суб'єктами господарювання щодо застосування рівнів оптової та роздрібної
торговельної надбавки здійснюється за домовленістю сторін).
Понад
граничний
рівень
торгівельної
надбавки
суб’єктам
господарювання дозволено відшкодовувати транспортні витрати міжміського
сполучення.
За результатами дії розпорядження встановлені нормативи забезпечили
беззбитковість діяльності суб’єктів господарювання з реалізації продуктів
дитячого харчування. Про це свідчить широкий асортимент продовольчих
товарів під маркою «дитяче харчування», що представлений в достатній
кількості у торгівельних закладах за цінами, які коливаються в залежності від
назви
виробника.
Вітчизняна
продукція
Хорольського
комбінату
молокопродуктів продається в роздрібній мережі обласного центру за
прийнятними цінами: молочна суміш «Малютка Преміум 1» (350 грам) коштує
від 57,0 грн до 60,50 грн, «Малиш» рисовий, гречаний (350 грам) – від 39,50 грн
до 43,0 грн. При цьому, суб’єкти господарювання дотримуються вимог
розпорядження, застосовуючи торгівельну надбавку в середньому від 12 % до
14,8 % до оптово-відпускної ціни.
Впродовж дії вказаного розпорядження до обласної державної
адміністрації не надходило від покупців дитячого харчування жодних звернень
та скарг з приводу їх неналежного обслуговування або безпідставного
завищення цін.
Встановлена рентабельність для виробників дитячого харчування є
достатньою, щоб забезпечити розвиток виробничого процесу, а граничний
рівень торгівельної надбавки – дозволяє відшкодувати витрати обігу закладів
торгівлі та постачати продукцію у безперебійному режимі.
Текст розпорядження (в редакції змін) розміщено на сайті
Тернопільської обласної державної адміністрації в рубриці «Регуляторна
політика»/«Діючі регуляторні акти», що дозволяє суб’єктам господарювання
ознайомитись з його змістом та виконувати передбачені вимоги. Дія
розпорядження поширюється на усі, без винятку, суб’єкти господарювання, що
займаються діяльністю у даній сфері в межах області.
9. Оцінка результатів реалізації проекту регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей
Запровадження в області зазначеного розпорядження забезпечило
обгрунтоване
ціноутворення
на
продукцію
дитячого
харчування,
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збалансовуючи при цьому інтереси товаровиробників, закладів торгівлі та
споживачів.
Відсутність звернень з боку суб’єктів господарювання чи покупців
даних товарів, практика застосування державного регулювання цін на продукти
дитячого харчування засвідчили про те, що розпорядження є доцільним в
умовах інфляційних процесів, характерних в державі впродовж останніх років.
Таким чином, необхідним є продовження дії даного розпорядження в
області.

Директор департаменту, голова
комісії з припинення діяльності департаменту
економічного розвитку, інвестиційної
діяльності та міжнародного співробітництва
обласної державної адміністрації

Г.М.ВОЛЯНИК

