Звіт
про результати базового відстеж ення результативності регуляторного
акта ’’Розпорядж ення голови облдерж адм іністрації від 11.11.2005 № 617
’’Про внесення зм ін до розпорядж ення голови облдерж адм іністрації від
21.04.2003 № 322 “П ро ціни на скраплений газ”
Вид, назва і дата прийняття регуляторного акта - розпорядж ення
голови облдерж адм іністрації “Про внесення змін до розпорядж ення голови
облдерж адм іністрації від 21.04.2003 № 322 “Про ціни на скраплений газ” від
11.11.2005 617 .
Виконавці заходів з відстеження - головне управління економіки
облдерж адм іністрації
Ц ілі прийняття акта розпорядж ення
забезпечення беззбиткової роботи підприємства.
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С трок виконання заходів з відстеження - після настання терміну
здачі ф інансових результатів наступного після прийняття розпорядж ення
року.
Тип відстеж ення - базове.
М етоди одерж ання результатів відстеж ення - аналіз всіх даних, на
основі яких відстеж ується результативність регуляторного акта.
Д ані, на основі яких відстеж увалась результативність, та способи
одерж ання даних - інформація ДП ’’Івано-Франківськ-ІІропан” щодо
реалізації скрапленого газу, відпускних цін відповідно до планових калькуляцій,
які формуються підприємством самостійно, виходячи з закупівельних цін,
фактичних експлуатаційних видатків за попередній період, середньорічних
обсягів реалізації та рентабельності не вище граничного рівня, визначеного
розпорядженням облдержадміністрації та результатами діяльності підприємства
за 2005 р. та І квартал 2006 року.
К ількісні та якісні значення показників результативності акта фінансові результати роботи підприємства, рівень роздрібних цін на
скраплений газ для потреб населення з визначенням рейтингу області серед
інш их областей та співвіднош енні до темпів інфляції за даними
Д ерж комстату.
О цінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
За 2004 р. та І півріччя 2005 року Д П "Івано-Ф ранківськ-П ропан"
реалізувало скраплений газ у кількості відповідно 2720 та 842,4 тонн,
у тому числі :
ТОНН

Всього по підприємству
у тому числі:
населенню в балонах

2004р.

І півріччі 2005р.

2720

842,4

1268,9

518,7

ком побутовим споживачам
районним управлінням з експлуа
тації газового господарства
заправка приватного автотран
спорту
промисловості всього

8,5
471,8

2,7
172,3

409,7

124,4

561,2

24,3

Реалізація скрапленого газу
Д ІЇ ’’Івано-Франківськ-Пропан”
здійснюється за відпускними цінами відповідно до планових калькуляцій.
Відпускні ціни для всіх категорій споживачів формуються підприємством
самостійно, виходячи з закупівельних цін, фактичних експлуатаційних
видатків за попередній період, середньорічних обсягів реалізації та
рентабельності не вище граничного рівня,
визначеного розпорядженням
облдержадміністрації.
За результатами діяльності за 2004 pp. та І півріччя 2005 року
підприємство одержало збитки від реалізації скрапленого газу для населення
відповідно 83,3 тис. грн. та 62,7 тис.грн.
Збитки від реалізації виникають, в основному, внаслідок факторів, які
не залежать від діяльності підприємства, і ці витрати не компенсуються 5-ти
відсотковим рівнем рентабельності, а саме:
- зменш ення обсягів реалізації, щ о збільш ує собівартість одиниці продукції;
- невідповідності фактичних витрат плановим, які враховуються при
формуванні ціни в зв ’язку з тим, що протягом звітного періоду (місяць,
квартал, рік) зростають експлуатаційні видатки.
Галузевою угодою, укладеною між НАК “Нафтогаз України” та
профспілкою працівників газових господарств України на 2005-2006 роки
рекомендовано при формуванні відпускної ціни на скраплений
газ для
побутових потреб населення передбачати рівень рентабельності не менше 15
відсотків.
Виходячи з вищенаведеного, для забезпечення беззбиткової роботи
підприємства та з метою недопущення різкого зростання вартості скрапленого
газу для потреб населення облдержадміністрація переглянула рівень
рентабельності і встановила його на рівні 10 відсотків.
При розрахунках з населенням з 1 вересня 2005 р. застосовується ціна
при 5 відсотковій рентабельності в розмірі 66 грн. за балон вагою 21 кг, при
рентабельності у 10 відсотків відпускна ціна складе 67,25 грн. для балону
місткістю 11 кг відповідно -34,57 грн. і 35,22 грн.
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