
Звіт
про результати періодичного відстеження результативності регуляторного

акта «Розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 11.11.2005 р. № 617 «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 21.04.2003 №322 «Про ціни на скраплений газ»

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

2. Виконавці заходів з відстеження -  департамент економіки 
облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття акта -  розпорядження прийнято з метою:
-  обмеження необгрунтованого зростання цін на скраплений газ для 

побутових потреб населення;
-  забезпечення беззбиткової роботи підприємств, що реалізують в 

області скраплений газ для потреб населення;
-  забезпечення населення області паливом за доступними і 

обґрунтованими цінами та, як наслідок, уникнення соціальної напруги в регіоні.
4. Строк виконання заходів з відстеження -  через три роки з дати 

проведення повторного відстеження (з 1 листопада по 11 грудня 2013 року).
5. Тип відстеження -  періодичне.
6. Методи одержання результатів відстеження -  аналіз всіх даних, на 

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

одержання даних -  результативність зазначеного розпорядження 
відстежується на підставі отриманих на запити департаменту економіки 
облдержадміністрації інформацій:

-  департаменту промисловості та інфраструктури облдержадміністрації 
(стосовно підприємств, що забезпечують погребу населення області в 
скрапленому газі);

-  сектору в області Державної інспекції з контролю за цінами (в частині 
дотримання державної дисципліни цін на скраплений газ для побутових потреб 
населення);

-  ДП «Івано-Франківськ -  Пропан», що є єдиним в області 
підприємством, яке здійснює реалізацію скрапленого газу для побутових 
потреб населення.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта -
аналіз результативності дії зазначеного розпорядження здійснюється за 
кількісними та якісними показниками, основним серед яких є:

-  фінансові результати роботи підприємства;
-  рівень та динаміка роздрібних цін на скраплений газ для побутових 

потреб населення.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей
На підставі Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання 

скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших



споживачів, які затверджені постановою КМУ від 20.11.2003 №1790 та 
відповідно до постанови КМУ від 04.04.2000 № 599 «Про запровадження 
аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу 
та вугілля», обсяги скрапленого газу для забезпечення потреб населення 
закуповуються на спеціалізованих аукціонах.

З липня 2010 і на сьогодні єдиним учасником регіонального ринку 
скрапленого газу, що забезпечував реалізацію скрапленого газу для 
комунально-побутових потреб населення є дочірнє підприємство «Івано- 
Франківськ -  Пропан» публічного акціонерного товариства по газопостачанню 
та газифікації «Івано-Франківськгаз».

Станом на 30.11.2013 на балансі підприємства знаходяться дільниці 
скрапленого газу (Надвірнянська ДСГ, Коломийська ДСГ, Рожнятівська ДСГ, 
Городенківська ДСГ, Галицький ПОБ, Тлумацький ПОБ), на яких відбувається 
наповнення балонів і доставка їх спеціалізованим вантажним автомобілем до 
зареєстрованих абонентів, згідно черговості поступлення заявок, в межах 
закуплених об’ємів на спеціалізованих аукціонах.

Абонентська база створена більш як 30 років тому, зміна її відбувається 
лише у сторону зменшення (смерть абонента, припинення існування 
домогосподарства або перехід ним на користування іншим видом палива), на 
даний час на обслуговуванні підприємства перебувають понад 46,5 тисяч 
абонентів.

Реалізація скрапленого газу 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.

Так, у 2011 -  листопаді 2013 реалізація 1 балону скрапленого газу 
здійснювалась підприємством за такими цінами:

грн.
місяць рік

2011 2012 2013
Січень 110 121 121
Лютий 110/115 121 121
Березень 125 121 121
Квітень 125/130 121 121
Т равень 130 121 121
Червень 120 121 121
Липень 120 121 121
Серпень 120 121 121
Вересень 120 121 132
Жовтень 120 121 132
Листопад 107 121 132
Грудень 107 121

Впродовж 2012 -  серпня 2013 року ціна на скраплений газ для 
побутових потреб населення залишалася стабільною. За цей період суттєво 
зросли витрати підприємства на закупку енергоносіїв, паливно-мастильних



матеріалів, комплектуючих та розхідних матеріалів (зокрема, пломб балонних, 
ущільнюючих прокладок, вентилів тощо), на транспорт (запчастини та ремонт), 
а також на послуги з наливу, Держстандартметрології, страхових компаній, 
плата за обслуговування Державною аварійно-рятувальною службою, що, 
навіть за умови зниження рівня рентабельності з 8 до 5 відсотків, зумовило 
зростання ціни на 9,2 відсотка -  з 121 до 132 гривень за балон вагою 21 
кілограм.

За обстежуваний період сектором в області Державної інспекції з 
контролю за цінами не надано матеріалів щодо порушення підприємством 
вимог розпорядження в частині дотримання граничного рівня рентабельності.

Упродовж відстежуваного періоду ДГТ «Івано-Франківськ-Пропан» не 
зверталось до облдержадміністрації з пропозиціями щодо внесення змін до 
розпорядження голови облдержадміністрації від 11.11.2005 р. № 617 «Про 
внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 21.04.2003 
№322 «Про ціни на скраплений газ» з причини негативних фінансових 
результатів у зв’язку з обмеженнями, встановленими досліджуваним 
розпорядженням.

Діючий механізм регулювання є оптимальним, оскільки дає можливість 
підприємству з метою забезпечення беззбиткової роботи оперативно 
переглядати рівень роздрібних цін на скраплений газ для населення та 
забезпечує керованість процесом ціноутворення з боку органів влади, тобто не 
дозволяє підприємству безконтрольно та необгрунтовано підвищувати ціни.

Прийняття зазначеного розпорядження сприяло:
-  обмеженню необгрунтованого зростання цін на скраплений газ для 

побутових потреб населення;
-  забезпеченню беззбиткової роботи підприємства, що здійснює 

реалізацію скрапленого газу для потреб населення в області;
-  здійсненню контролюючими органами на правовій основі перевірок 

дотримання державної дисципліни цін на скраплений газ для побутових потреб 
населення та застосуванню до порушників економічних санкцій;

-  забезпеченню населення області паливом за доступною ціною та 
запобіганню виникнення соціальної напруги у регіоні.

Зважаючи на викладене вище, вважаю за необхідне залишити 
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» без змін та здійснити наступне відстеження 
результативності його дії у визначений законодавством термін.

Перший заступник директора 
департаменту економіки 
облдержадміністрації Володимир Попович


