
Звіт
про результати періодичного відстеження результативності регуляторного 

акта ’’Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.11.2005 №617 
’’Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 

21.04.2003 №322 “Про ціни на скраплений газ”

Вид, назва і дата прийняття регуляторного акта -  розпорядження 
голови облдержадміністрації “Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.04.2003 №322 “Про ціни на скраплений газ” від 
11.11.2005 № 617 .

Виконавці заходів з відстеження -  головне управління економіки 
облдержадміністрації

Цілі прийняття акта -  розпорядження прийняте з метою стримування 
необгрунтованого зростання цін на скраплений газ для побутових потреб 
населення та забезпечення беззбиткової роботи підприємства.

Строк виконання заходів з відстеження -  через три роки після 
проведення повторного відстеження.

Тип відстеження -  періодичне.
Методи одержання результатів відстеження -  аналіз всіх даних, на 

основі яких відстежується результативність регуляторного акта.
Дані, на основі яких відстежувалась результативність, та способи 

одержання даних -  інформація ДП ”1вано-Франківськ-Пропан” щодо: 
аналізу обласного ринку скрапленого газу; 
обсягів реалізації скрапленого газу, в тому числі для населення; 
динаміка відпускних цін на нього.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта -  
фінансові результати роботи підприємства та рівень роздрібних цін на 
скраплений газ для побутових потреб населення.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Основними учасниками регіонального ринку скрапленого газу щодо 
постачання населенню скрапленого газу для комунально-побутових потреб є 
спеціалізовані підприємства, зокрема:

дочірнє підприємство «Івано-Франківськ-ГІропан» відкритого 
акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Івано- 
Франківськгаз» ЄДРПОУ 25697456 (надалі - ДП «Івано-Франківськ-Пропан»); 
вул. Ленкавського, 20, м. Івано-Франківськ, 76010;

приватне підприємство «Калан» ЄДРПОУ- 30474477 (надалі -  ПП 
«Калан») вул. Л. Ребета, 8”Г”, м. Івано-Франківськ, 76018;

Підприємства в цілому реалізовують скраплений газ для комунально- 
побутових потреб 68704 абонентам з числа населення, при цьому ДП «Івано- 
Франківськ-Пропан» - на території Коломийського, Надвірнянського, 
Тлумацького, Рожнятівського, Галицького та Городенківського районів, ПП 
«Калан» - на території Калуського, Верховинського, Рогатинського, 
Снятинського, Богородчанського та Тисменицького районів.

Реалізація скрапленого газу ДП ’’Івано-Франківськ-Пропан” та ПП  
«Калан» здійснюється за відпускними цінами 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.

На січень-липень 2009 року відпускна ціна скрапленого газу, який 
реалізовувався у батонах для потреб населення ДП «Івано-Франківськ- 
Пропан» встановлена на рівні - 4763,88 грн./т (з ПДВ), 7777 «Калан» - 4761,86 
грн./т(з ПДВ), тобто ціна балону вагою 21 кг в цих підприємствах становила 
100 грн.

З серпня 2009 року відпускна ціна скрапленого газу зросла у цих 
підприємств на 20 відс. і відповідно склала - 5716,20 грн./т і 5714,51 грн./т 
або 120,00 грн. за балон вагою 21 кг, яка діє і в цьому році.

Зростання відпускних цін у ДП «Івано-Франківськ-Пропан» та ПП 
«Калан» відбулося внаслідок збільшення закупівельних цін скрапленого газу 
на 14,3 відс. експлуатаційних видатків, та доведенням рівня планової, 
рентабельності до 9,58 та 9,9 відс. відповідно.

Довідково: середня ціна скрапленого газу по Україні в січні п.р. 
становила 126,99 грн./21 кг.

Впродовж: 2007-2009 років середньорічна реалізація скрапленого газу 
населенню області в цілому по ДП «Івано-Франківськ-Пропан» та ПП «Калан» 
складала 67,2 кг на 1 газобалонну установку, в т.ч. у  2007 році -  61,4 кг, 2008 -  
69,9 кг, 2009 -  70,2 кг.

Запроваджений облдержадміністрацією метод регулювання цін на газ 
скраплений дозволяє здійснювати ефективний контроль за порядком 
формування цін на нього. Зокрема, перевіркою, проведеною Держцінінспекцією 
в області, встановлено, що при розрахунку вартості газу до собівартості 
включена завищена ціна газу, що призвело до завищення рівня цін 1 тонни газу 
скрапленого для населення на 165,48 грн.

Внаслідок порушення підприємством п.1 розпорядження Івано- 
Франківської облдержадміністрації від 23.04.03. №322 «Про ціни на скраплений 
газ» зі змінами і доповненнями, ДП «Івано-Франківськ-Пропан» необгрунтовано 
одержало від населення області виручку у сумі 5182,50 грн. До підприємства 
застосовано економічні санкції на суму 15,5 тис. грн., на особу, з вини якої 
допущено порушення державної дисципліни цін, накладено адміністративний 
штраф 85,00 грн.

Перевіркою приватного підприємства «Калан» з питань формування та 
застосування цін на газ скраплений для побутових потреб населення порушень 
не виявлено.

Виходячи із вищенаведеного, слід відмітити, що діючий механізм 
регулювання є найоптимальнішим, так як дозволяє підприємству при 
необхідності з метою забезпечення беззбиткової роботи підприємства 
оперативно переглядати рівень роздрібних цін на скраплений газ для населення 
та забезпечує керованість процесом ціноутворення, тобто не дозволяє
підприємству безконтрольно підвищувати ціни.
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