
Звіт
про результати повторного відстеження результативності 

регуляторного акта - розпорядження голови облдержадміністрації 
«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 -  розпорядження прийнято з метою 
упорядкування діючих на час його прийняття методів регулювання тарифів 
на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і 
комунальні заклади охорони здоров’я, а також цін на вугілля, дрова та 
торговельних надбавок на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Строк виконання заходів з відстеження -  через два роки з дня 
набрання чинності розпорядження

Тип відстеження -  повторне

Методи одержання результатів відстеження -  повторне відстеження 
результативності регуляторного акта здійснювалось за допомогою аналізу 
звітної інформації підприємств, інформації поданої управлінням лісового та 
мисливського господарства, інформації Держцінінспекції, а також головного 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Дані, на основі яких відстежувалась результативність та способи 
одержання даних -  повторне відстеження результативності регуляторного 
акта здійснювалось за допомогою аналізу звітної інформації, а саме:

калькуляції розрахунку З AT «Обл паливо» діючих роздрібних цін 
на вугілля, що реалізується в Івано-Франківській області;

калькуляції собівартості заготівлі дров паливних для побутових 
потреб за 9 місяців 2008 року по Івано-Франківському обласному 
управлінню лісового та мисливського господарства;

довідки про фінансовий результат роботи обласного управління 
лісового і мисливського господарства за 9 місяців 2008 року;

інформації щодо результатів перевірок Державною інспекцією з 
контролю за цінами в області суб’єктів господарювання та комунальних 
закладів охорони здоров’я,

інформації поданої головним управлінням охорони здоров’я 
облдержадміністрації.



2

Кількісні та якісні значення показників результативності акта -
фінансові результати роботи підприємств та рівень роздрібних цін на вугілля 
та дрова, а також вартість основних платних послуг, що надають лікувально- 
профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

За результатами роботи підприємств лісового господарства за 9 
місяців поточного року від реалізації продукції отримано 2803,0 тис. грн. 
прибутку, рентабельність якої склала 2,7 відс., в тому числі від реалізації 
дров для побутових потреб населенню -  13,3 тис.грн., з рентабельністю 1,3 
відсотки. Дрова паливні верхнього та нижнього складу для побутових 
потреб, а саме хвойні реалізовувалась за ціною 71,0 - 94,4 грн. відповідно, з 
рентабельністю 1,2 -  2,5 відс., та листяні верхнього та нижнього складу -  
75,5 - 98,2 грн. відповідно, з рентабельністю 1,7 -2 ,1  відсотки.

На протязі 9 місяців 2008 року ціни на дрова для побутових потреб 
населення суттєво не переглядались.

ЗАТ «Облпаливо» формує роздрібні ціни на вугілля, виходячи із 
відпускних цін виробника, які з січня по травень поточного року складали 
350,0 -  575,0 грн. в залежності від басейну, марки та класу за розмірами 
кусків, з торгівельною надбавкою -  13,6 - 14,98 відсотків.

Динаміка зміни тарифів на вугілля та дрова, які реалізуються за 
регульованими цінами і тарифами в Івано-Франківській області у 2008 році 
наведена в таблиці.

Назва товару Роздрібні ціни у 2008 році (грн.)
01.08 02.08. 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08 10.08

Вугілля АС 0,00 0,00 840,0 840,0 840,0 0,00 0,00 0,00 0,00 872,0
AM 0,00 883,0 879,0 904,0 904,0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
АКО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^ 0 ,0 0 963,0
г , д г
(10-100) 732,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Дрова Хвойні/
шпиль
кові

67,00 67,00 67,00 77,00 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,5

М ’яко-
листяні 67,00 67,00 67,00 77,00 77,00 77,0 77,0 77,0 77,0 77,5

Твердо
листяні 70,00 70,00 70,0 83,00 83,00 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0

За даними головного управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації ціни на основні платні послуги, що надаються в 
державних закладах охорони здоров’я, з 2007 по 2008 рік зросли на 11-19 
відсотків.

Запровадження регулювання дозволило на правовій основі Державній 
інспекції з контролю за цінами в області здійснювати перевірки встановлених 
цін і тарифів.
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Зокрема, проведеними перевірками в Івано-Франківському ЗАТ 

«Облпаливо» за час дії регуляторного акта порушень порядку формування та 
застосування цін на вугілля для побутових потреб населення не виявлено, 
граничний рівень торговельної надбавки не перевищує 15 відс. до ціни 
виробника.

Порушення державної дисципліни цін на платні медичні послуги, що 
надаються в державних закладах охорони здоров’я, за 10 місяців п.р. 
виявлено в 90,9 відс. з 22 перевірених лікувальних установ, до яких 
застосовано економічні санкції на загальну суму 564700,54 грн., в тому числі 
376466,96 грн. - штрафи.

Пункт 2 розпорядження голови обласної держаної адміністрації від 
31.10.2006 року № 620 «Про регулювання цін (тарифів)» втратив чинність 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 року № 
955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення», тому заходи із відстеження результативності цього пункту не 
проводяться.

Виходячи із наведеного, вважаємо за необхідне залишити зазначене 
розпорядження з врахуванням змін, внесених розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 18.11.2008 року № 760 «Про внесення змін до 
розпорядження голови облдержадміністрації», та здійснити періодичне 
відстеження результативності його дії у визначений законодавством термін.

Начальник головного 
управління економіки Володимир Попович


