
Звіт
про результати періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта - розпорядження голови облдержадміністрації від
31.10.2006 року №  620 «Про регулювання цін (тарифів)»

1. Вид, назва і дата прийняття регуляторного акта
Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.10.2006 року № 620 

«Про регулювання цін (тарифів)» (зареєстровано її Івано-Франківському 
обласному управлінні юстиції 03.11.2006 р. за №  39/841).

2. Виконавці заходів з відстеження
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадмі 11 істра іцї.

3. Цілі прийняття акта
Розпорядження прийнято на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.12.1996 р. №1548 «Про встановлення повноважень органів 
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 
(тарифів)» з метою:
- стабілізації та поліпшення цінової ситуації на ринку палива області;
- створення рівних умов для конкуренції на паливно-енергетичному ринку;
- недопущення необгрунтованого зростання цін на дрова, що реалізуються 

для побутових потреб населення;
- забезпечення прибутковості цього виду продукції для лісогосподарських 

підприємств;
- збільшення грошових надходжень у бюджет;
- соціального захисту населення, зокрема мешканців не газифікованих 

населених пунктів області.

4. С і рок виконання заходів з відстеження
Відстеження результативності зазначеного розпорядження проведено 

через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з попереднього 
періодичного відстеження результативності.

5. Тип відстеження
1 Іеріодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювалось шляхом опрацювання статистичних даних, інформації Західного 
міжобласного територіального відділення Антимононольного комітету 
України, головного управління Держпродепоживслужби в області гаданих



обласного управління лісового та мисливського господарства щодо обсягів 
заготівлі та  динаміки оптово-відпускних цін на дров’яну деревину, планового 
та фактичного рівня рентабельності на неї, планових та фактичних калькуляцій 
цін.

7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, та способи 
одержання даних

Зазначеним розпорядженням облдержадміністрації встановлено для всіх 
суб’єктів підприємницької діяльності: граничні рівні:

торговельної надбавки у розмірі 15 відсотків до ціни виробника на 
вугілля, що відпускається населенню для побутових потреб, без урахування 
транспортних витрат з доставки на склад торговельного підприємства;

рентабельності у розмірі 5 відсотків до економічно обґрунтованих витрат 
на дров’яну деревину, що відпускаються населенню для побутових потреб.

Основними даними щодо результативності вищевказаного 
розпорядження є:
- статистичні дані щодо забезпечення населення області твердим паливом;
- дані щодо оптово-відпускних цін на дров’яну деревину, що реалізується для 
побутових потреб населення за 2 0 1 9 -1  квартал 2021 року;
- дані щодо планового та фактичного рівня рентабельності при формуванні цін 
реалізації дров’яної деревини для побутових потреб населення;
- фінансові показники діяльності обласного управління лісового та 
мисливського господарства, яке є найбільшим в області реалізатором дров’яної 
деревини для побутових потреб населення

кількість скарг від споживачів щодо необгрунтованого завищення цін па 
вугілля та дрова.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Основним показником результативності дії даного регуляторного акта є 

встановлення економічно обгрунтованих цін на тверде паливо, що реалізується 
для побутових потреб населення.

За даними Головного управління статистики в області є 27 населених 
пунктів не газифікованих жодним видом газу.

Найбільшим реалізатором вугілля в області було ПАТ «Облпаливо», яке з 
2012 року його реалізацію не проводило у з в ’язку із відсутністю попиту.

Основним постачальником дров’яної деревини для побутових потреб 
населення є обласне управління лісового та мисливського господарства 
(ОУЛМГ), до складу якого входять 15 лісгоспів, Галицький національний 
природний парк, ДГІ «Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий 
центр».



Реалізація дров’яної деревини для побутових потреб населення 
проводиться з 20 складів, в т. ч: 3 нижніх та 17 верхніх.

Дані щодо обсягів реалізації дров’яної деревини для 
побутових потреб населення по ОУЛМГ за 2019 І квартал 2021 року

Рік Обсяг реалізованих дров для побутових 
потреб населення, м3

Питома вага реалізації дров для 
побутових потреб населення в 
загал ьп і п кількості реалізованої 
продукції, %

2019 р. 103559 17.6
2020 р. 85055 18.1
1 кв. 2021 р. 20871 21.1

Щорічний обсяг реалізації дров’яної деревини для побутових потреб 
населення знизився у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, на 17,9 відс., що, в 
свою чергу, призводить до зростання питомої ваги її реалізації в загальній 
реалізації дров гю підприємству та в загальній кількості реалізованої продукції.

Протягом 2019-1  кварталу 2021 років зросли і відпускні ціни на дров’яну 
деревину, іцо реалізуються для побутових потреб населення.

Дані щодо відпускних цін на дров’яну деревину 
для побутових потреб населення по ОУЛМГ

за 2 0 1 9 - 1  квартал 2021 років (верхній склад)
  ____   '_____________  гри, за м. куб_
РІК 1 група (твердо

листяні)

1
2-3 група 

(м ’ягколистяні)
2-3 група (хвойні)

01.01.2019 350-460 300-400 300-400
01.01.2020 390-460 360-400 360-400

; 01.01.2021 420-620 410-520 410-520
| 01.04.2021 420-650 410-520 410-520

У 1 кварталі 2021, у порівнянні із 2019 роком, відпускна ціна на дров’яну 
деревину зросла на 20,0-41,0 відс., у залежності від породи, за рахунок 
зростання собівартості заготівлі дров (мінімальної заробітної плати, цін на 
паливно - мастильні матеріали, електроенергію, транспортні витрати, витрати 
на утримання та експлуатацію обладнання тощо). Протягом 1 квартал) 202: 
року відпускна ціна на дров’яну деревину практично не змінилась.

У діючій калькуляції планова рентабельність на дров’яну деревину для 
побутових потреб населення становить до 5,0 відс., як це передбачено п. 1 
розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від
31.10.2006 р. № 620 «Про регулювання цін (тарифів)».



Зауваження та пропозиції до регуляторного акта від часу проведення 
попереднього періодичного відстеження від зацікавлених суб’єктів 
господарювання до департаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей.

Прийняття зазначеного розпорядження сприяло досягненню наступних
цілей:

- встановлення економічно обгрунтованих ціп реалізації твердого 
побутового палива для потреб населення та недопущення надмірного та 
необгрунтованого їх зростання;

- захисту малозабезпечених верств населення від необгрунтованого 
підвищення цін на дрова, доступності їх придбання, можливості отримання 
пільг і субсидій;

- прибутковості суб’єктів господарювання, що реалізують тверде паливо 
для побутових потреб населення;

- конкурентних умов для діяльності всіх суб’єктів господарювання;

Результати проведеного періодичного відстеження підтверджують 
ефективність дії розпорядження голови облдержадміністрації від 31.10.2006 
року № 620 «Про регулювання цін (тарифів)». Вищевказаний нормативний акт 
па даному етапі не потребує внесення змін.

Дирек тор департаменту  
економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації

V

Л. Кос 
552206

оргій ГІОДОІІМ)А


