
 
Звіт 

про результати періодичного  відстеження результативності  
регуляторного акта - розпорядження голови облдержадміністрації від 

29.12.2009 № 881 «Про регулювання цін на основні продовольчі товари» із 
змінами, внесеними розпорядженням облдержадміністрації від 16.03.2011 

№ 152 «Про внесення змін до розпоряджень облдержадміністрації»  
 
 

1. Вид, назва і дата прийняття регуляторного акта  
Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.2009 № 881 «Про 

регулювання цін на основні продовольчі товари» (зареєстровано в Головному 
управлінні юстиції в Івано-Франківській області 30.12.2009 р. за №50/973) із 
змінами, внесеними розпорядженням облдержадміністрації від 16.03.2011р.  
№ 152 «Про внесення змін до розпоряджень облдержадміністрації» 
(зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 
22.03.2011 р. за №14/1044). 
 

2. Виконавці заходів з відстеження  
Департамент економіки облдержадміністрації. 

 
    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 упорядкування окремих положень розпоряджень голови 
облдержадміністрації щодо декларування зміни оптово-відпускних цін на 
основні продовольчі товари 

Прийняття розпорядження сприяє: 
- прогнозуванню цінової ситуації на ринку продовольчих товарів; 
- упередженню необґрунтованого зростання цін на соціально важливі 
продукти харчування; 
- стабілізації та поліпшенню цінової ситуації на ринку продовольства 
області; 
- недопущення необґрунтованого зростання цін на продукти харчування; 
- соціальному захисту населення, зокрема, забезпечення населення 
товарами за доступними цінами, підтримки соціально незахищених верств 
населення, стабілізації цін та насичення ринку продовольчими товарами 
першої необхідності. 
  
    4. Строк виконання заходів з відстеження  
    Відстеження результативності зазначеного розпорядження  проведено 

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

 5. Тип відстеження  
  Періодичне. 



 
 
 6. Методи одержання результатів відстеження 
Періодичне відстеження регуляторного акта здійснювалось шляхом 

опрацювання статистичних даних, порівняльного аналізу роздрібних цін на 
основні продукти харчування, які підлягають державному регулюванню, в 
розрізі областей України, інформації територіального відділення 
Антимонопольного комітету України. 

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

одержання даних  
Зазначеним розпорядженням облдержадміністрації запроваджено 

регулювання оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і 
другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, 
м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко коров’яче питне  (пастеризоване, 
фасоване в плівку), сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію 
соняшникову шляхом декларування їх змін. 

Основними даними щодо результативності вищевказаного 
розпорядження є: 

– статистичні дані щодо рівня інфляції та індексів споживчих цін; 
– динаміка цін на основні продовольчі товари протягом 2012-2015 рр.; 
– дані щодо планового та фактичного рівня рентабельності та гуртової 

торговельної надбавки при формуванні оптово - відпускних цін на продовольчі 
товари, ціни на які підлягають декларуванню; 

– кількість скарг від споживачів щодо необґрунтованого завищення цін на 
продовольчі товари. 

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

встановлення економічно обґрунтованих цін на основні продовольчі товари 
На сьогоднішній день у області діє 3 борошномельні підприємства, 18 

підприємств, які здійснюють реалізацію м’яса та виробництво ковбас варених, 
6 молокопереробних підприємств, 3 птахофабрики (виробництво яєць) та 3 
підприємства, що здійснюють виробництво та реалізацію м’яса птиці. Окрім 
того, реалізацію продовольчих товарів, ціни на які підлягають декларуванню, 
здійснюють 9 гуртових підприємств області. 

Аналіз цінової ситуації на ринку продовольчих товарів за 2012-2015 роки 
засвідчує, що цінова ситуація в області співпадає із загальнодержавними 
тенденціями. Так, у 2012 році індекс споживчих цін в області склав 97,3 відс. 
(Україна – 97,9 відс.), у 2013 році – 98,9 відс. (Україна – 97,8 відс.), у 2014 році 
– 125,8 відс. (Україна – 124,8 відс.). 

Дані проведеного Держстатом України моніторингу споживчих цін на 
продовольчі товари, зміни рівня яких підлягають декларуванню, станом на 
30.03.2015 року свідчать про те, що рівень цін по багатьох споживчих товарах 
не перевищує загальнодержавні показники, а по окремих є нижчим, ніж в 
середньому по Україні. 

 



 
№ 
п/п 

Назва товару Од. 
вим. 

Роздрібна ціна Відхилення Ів.-Фр. від 
України 

Україна  Ів.-
Франківськ 

+,- % 

1. Борошно в/г кг 10,62 11,28 -0,66 -5,9 
2. Яловичина кг 79,91 77,01 +2,90 +3,8 
3. Свинина кг 59,50 63,75 -4,25 -6,7 
4. М’ясо птиці кг 33,24 34,51 -1,27 -3,7 
5. Ковбаса варена кг 43,37 47,89 -4,52 -9,4 
6. Молоко кг 10,29 9,84 +0,45 +4,6 
7. Сметана кг 25,06 25,40 -0,34 -1,3 
8. Сир кг 59,60 58,05 +1,55 +2,7 
9. Масло вершкове кг 72,48 79,97 -7,49 -9,4 
10 Яйця курячі кг 12,33 13,03 -0,70 -5,4 
11. Цукор кг 13,72 12,69 +1,03 +8,1 
12. Олія 

соняшникова 
л 28,99 29,49 -0,50 -1,7 

13. Крупа гречана кг 19,78 21,47 -1,69 -7,9 
 

 Декларування зміни оптово-відпускних цін загалом позитивно впливає на 
цінову динаміку, сприяє стримуванню зростання цін на основні продукти 
харчування. Однак, здійснення контролю за дотриманням вимог зазначеного 
регуляторного акта та процесом ціноутворення в цілому значно ускладнює 
відсутність контролюючого органу, вповноваженого видавати висновки щодо 
економічно обґрунтованих планових витрат під час формування оптово-
відпускних цін для суб’єктів господарювання, які проводять діяльність з 
виробництва/реалізації продовольчих товарів, та відсутність контролю за 
дотриманням задекларованих цін. 

Зауваження та пропозиції до регуляторного акта від часу проведення 
повторного відстеження від зацікавлених суб’єктів господарювання до 
департаменту економіки облдержадміністрації не надходили 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 
 
Прийняття зазначеного розпорядження сприяло досягненню наступних 

цілей: 
- встановлення економічно обґрунтованих цін реалізації основних 

продовольчих товарів та недопущення надмірного та необґрунтованого 
зростання їх вартості; 

 - соціальний захист малозабезпечених верств населення від 
необґрунтованого підвищення цін; 

- прибутковість суб’єктів господарювання, що реалізують основні 
продовольчі товари; 

- конкурентні умови для діяльності всіх суб’єктів господарювання. 
 



Результати проведеного періодичного відстеження підтверджують 
ефективність дії розпорядження  голови облдержадміністрації від 29.12.2009 № 
881 «Про регулювання цін на основні продовольчі товари» із змінами, 
внесеними розпорядженням облдержадміністрації від 16.03.2011 № 152 «Про 
внесення змін до розпоряджень облдержадміністрації» за умови наявності 
органу, який надаватиме суб’єктам господарювання, що здійснюють 
виробництво та гуртову торгівлю продовольчими товарами, висновків  щодо 
розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування 
оптово-відпускних цін. 

Вищевказаний нормативний акт на даному етапі не потребує внесення 
змін. 
 
 
 
 
 
Директор департаменту 
економіки облдержадміністрації                                         Володимир Попович 
 
 
 
 
 
Л. Кос 
552081 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


