Звіт
про результати періодичного відстеження результативно, і
регуляторного акта - розпорядження голови облдержадмі дістраці': від
31.10.2006 року № 620 «Про регулювання цін (тарифів)»
Вид, назва і дата прийняття регуляторного акта - розпорядження
голови облдержадміністрації від 31.10.2006 року № 620 «Про регулювання
цін (тарифів)»
Виконавці заходів з відстеження - головне управління економіки
облдержадміністрації
Цілі прийняття акта - упорядкування цін на вугілля та дрова, іцо
відпускаються для побутових потреб населення.
Строк виконання заходів з відстеження - через три роки з дати
проведення повторного відстеження.
Тип відстеження - періодичне
Методи одержання результатів відстеження - аналіз звітної
інформації, поданої обласним управлінням лісового та мисливського
господарства та ЗAT «Облпаливо».
Дані, на основі яких відстежувалась результативність та способи
одержання даних:
інформація ЗАТ «Облпаливо» щодо реалізації вугілля в ІваноФранківській області у 2009-2011 роках;
калькуляції собівартості заготівлі дров паливних для побутових
потреб за 2009-2010 роки та 9 місяців 2011 року по обласному управлінню
лісового та мисливського господарства;
довідка про фінансовий результат роботи обласного управління
лісового і мисливського господарства за 2009-2010 роки та 9 місяців 2011
року.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта фінансові результати роботи підприємств та рівень роздрібних цін на вугілля
та дрова.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей здійснена на основі аналізу інформацій
вищезазначених підприємств.
Так, підприємства обласного лісового та мисливського господарства у
2009 р. реалізували продукції на суму 153688,0 тис. грн., у 2010р. - 191648,0
тис.грн., за 9 місяців 2011р. - 209152,0 тис. грн. Як видно з таблиці,
продукція реалізовувалась, зокрема, і для побутових потреб населення.
Рік

2009
2010
2011

Обсяг
реалізованої в тому числі дров для
побутових
потреб
деревини всього, м 3
населення, м3
34945,0
732890,0
33792,0
794200,0
34343,0
845010,0

Питома вага реалізації
дров
для
побутових
потреб населення, %
4,8
4,3
4,1
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Проте, відслідковується тенденція до зменшення питомої ваги
реалізації дров для побутових потреб населення у загальному обсязі їх
реалізації.
Щодо цін на продукцію, то дрова паливні верхнього складу для
побутових потреб реалізовувались за такими цінами:
хвойні - 68,0 грн. у 2009р., 87,0 грн. - у 2010р. та 109,0 грн. у 2011р.;
листяні - 76,0 грн. у 2009р., 94,0 грн. - у 2010р. та 116,0 грн. у 2011р.
Дрова паливні нижнього складу для побутових потреб реалізовувались
за такими цінами:
хвойні - 89,0 грн. у 2009р., 111,0 грн. - у 2010р. та 130,0 грн. у 2011р.;
листяні- 9 8 ,0 грн. у 2009р., 120,0 грн. - у 2010р. та 134,0 грн. у 2011р.
Щодо дотримання граничного рівня рентабельності у 5 відсотків до
економічно обґрунтованих витрат на дрова, що відпускаються населенню для
побутових потреб, то за обстежуваний період Держцінінспекцією в області
не надано матеріалів щодо порушення вимог розпорядження в цій частині.
За інформацією З AT «Обл паливо», за січень-квітень 2009р. населенню
для побутових потреб було реалізовано 121 тонну вугілля, за цінами від
680,83 грн./т до 788,33 грн./т (в залежності від басейну, марки, класу за
розмірами кусків). Торговельна надбавка утримувалась на рівні 15 відсотків
до ціни виробника, без урахування транспортних витрат з доставки на склад
торговельного підприємства. З травня 2009р. і до сьогодні реалізація вугілля
населенню не проводиться через відсутність попиту.
За
результатами
господарської діяльності,
у
2009-2011 p.p.
підприємство спрацювало збитково. На даний час ЗАТ «Облпаливо»
закуповує вугілля під замовлення підприємств та організацій.
Абзац 4 пункту 1 обстежуваного розпорядження втратив чинність
відповідно до розпорядження голови обласної держаної адміністрації від
16.09.2009 р. № 530 «Про розпорядження голови облдержадміністрації від
31.10.2006р. № 620», тому заходи із відстеження результативності цього
пункту не проводяться.
Виходячи із наведеного, вважаємо за необхідне залишити зазначене
розпорядження
без
змін
та
здійснити
періодичне
відстеження
результативності його дії у визначений законодавством термін.
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