ЗВІТ
про результати періодичного відстеження результативності
регуляторного акта-розпорядження голови облдержадміністрації від
05.07.2006 року № 406 «Про окремі питання щодо регулювання цін
(тарифів) в області»
1. Вид, назва і дата прийняття регуляторного акта.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.07.2006 року № 406
«Про окремі питання щодо регулювання цін (тарифів) в області» (зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Тернопільській області 14.07.2006 року за
№ 16/568).
2. Виконавці заходів з відстеження.
Департамент економічного розвитку і торгівлі 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)» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
11.05.2006 року № 660 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 25.12.1996 р. № 1548») з метою:
- стабілізації та покращення цінової ситуації на ринку палива області;
- недопущення необґрунтованого зростання цін на торф’яні брикети,
дрова та газ скраплений, що відпускаються населенню для побутових потреб;
- забезпечення прибутковості виробництва цього виду продукції для
суб’єктів господарювання – виробників;
- соціального захисту населення, зокрема мешканців негазифікованих
населених пунктів області.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
Відстеження результативності зазначеного розпорядження проведено
через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з попереднього
періодичного відстеження результативності, відповідно до затвердженого плану
відстежень регуляторних актів на 2016 рік у період з 05.08.2016 по 05.09.2016р.
5. Тип відстеження.
Періодичне.
6. Методи одержання результатів відстеження.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акту
здійснювалось шляхом опрацювання даних Тернопільського обласного
управління лісового та мисливського господарства, зокрема, звітності про
фінансові результати, цін на дрова паливні, що відпускаються населенню для
побутових потреб у розрізі підприємств, які входять до складу Тернопільського

обласного управління лісового та мисливського господарства, а також
інформації ПАТ «Тернопільгаз» щодо показників реалізації скрапленого газу.
7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, та
способи одержання даних.
Зазначеним розпорядженням голови облдержадміністрації встановлено
нормативи рентабельності на торф’яні брикети, дрова та газ скраплений, що
відпускаються населенню для побутових потреб, у розмірах:
- на торф’яні брикети та дрова – до 10 відсотків до повної собівартості
продукції;
- на газ скраплений – до 15 відсотків до повної собівартості без вартості
покупного газу та витрат з його доставки до газонаповнювальних пунктів.
Основними
даними
щодо
результативності
вищевказаного
розпорядження є:
- ціни на дрова паливні, що відпускаються населенню для побутових
потреб;
- фінансово-господарські показники діяльності Тернопільського
обласного управління лісового та мисливського господарства за 2013 рікІ квартал 2016 року;
- натуральні показники реалізації скрапленого газу за 2013 рік-І квартал
2016 року;
- хронологія зміни вартості балону скрапленого газу для населення за
2012-2015 роки.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Основним показником результативності дії даного регуляторного акта є
встановлення економічно-обґрунтованих цін на торф’яні брикети, дрова та газ
скраплений, що відпускаються населенню для побутових потреб.
Станом на 01.07.2016 року підприємства, які входять до складу
Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства,
застосовували наступні ціни на дрова паливні, що відпускаються населенню
для побутових потреб.
Ціни на дрова паливні, що відпускаються населенню
для побутових потреб
(гривень)
Держлісгоспи
ДП «Бережанське ЛМГ»
ДП «Бучацьке ЛГ»
ДП «Кременецьке ЛГ»
ДП «Тернопільське ЛГ»
ДП «Чортківське ЛГ»

1 група
(твердолистяні)
400
400
400
402
400

2 група
(хвойні)
380
380
380
384
380

3 група
(м’ягколисті)
360
360
360
360
360

Станом на 01.07.2016 року у порівнянні до 01.01.2016 року ціни на
дрова паливні зросли на 40 гривень. Таке зростання пов’язане із підвищенням

мінімальної заробітної плати та нарахувань на неї, а також зростанням цін на
паливно-мастильні матеріали.
На основі аналізу основних показників роботи Тернопільського
обласного управління лісового та мисливського господарства за 2013-2015 роки
та І квартал 2016 року встановлено, що у 2015 році проти 2014 року:
- чистий дохід від реалізації продукції зріс на 65,6 млн гривень;
- собівартість реалізованої продукції зросла на 46,6 млн гривень;
- валовий прибуток збільшився на 19,1 млн гривень;
- інші операційні доходи зросли на 704,0 тис. гривень;
- адміністративні витрати підвищились на 5,6 млн гривень;
- витрати на збут збільшились на 6,9 млн гривень;
- інші операційні витрати збільшились на 2,0 млн гривень;
- чистий прибуток підприємства збільшився на 4,6 млн гривень.
Результати фінансово-господарської діяльності Тернопільського
обласного управління лісового та мисливського господарства
(тис.грн.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Показники
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Чистий прибуток

І кв.
2016
року

2014
рік

2015
рік

86748

113610

179250

99703

58173

80100

126655

71015

28575
10638
9128
17981
11140
345

33510
10189
10668
20830
11355
370

52595
10893
16283
27721
13329
5019

28688
2098
10032
13304
3282
3575

2013 рік

У 2015 році (у порівнянні з минулим роком) операційні витрати зросли
на 64,8 млн гривень, в основному за рахунок зростання матеріальних затрат (на
20,8 млн гривень) та витрат на оплату праці (на 19,4 млн гривень), які у
структурі операційних витрат займають найбільшу питому вагу (31,9% та
29,4% відповідно).
Дочірнє
підприємство
«Шумський
торфозавод»
державного
підприємства «Поділля торф», яке спеціалізується на виробництві та реалізації
торф’яних брикетів для потреб населення та інших споживачів, свою
діяльність призупинило. Причиною цього є аварійність печі та приміщень, а
також відсутність фінансування з державного бюджету для проведення
модернізації або капітального ремонту заводу.
В Тернопільській області реалізація скрапленого газу для побутових
потреб населення здійснюється спеціалізованим об’єднанням газових
господарств Тернопільської області «Тернопільгаз». В структуру об’єднання
«Тернопільгаз» входить 9 управлінь з експлуатації газовими господарствами.

Протягом трьох років спостерігається тенденція до зниження об’ємів
натуральних показників реалізації скрапленого газу. Ситуація із зменшенням
обсягів реалізації скрапленого газу, в тому числі для населення, пояснюється
значним зростанням закупівельної ціни на аукціоні, зменшенням кількості
газобалонних установок (зменшенням кількості споживачів), перебоями у
постачанні газу в цей період, а також низькою платоспроможністю населення.
Натуральні показники реалізації скрапленого газу
(тонни)
Показники

2013 рік

2014 рік

2015 рік

І півріччя
2016 року

1. Отримано газу, всього
2.
Відпущено
газу
населенню
3. Втрати газу
4. Власні потреби
5. Залишок

863,546

537,290

468,230

197,572

Відхилення
2015 до 2014
(%)
-12,9

517,524

368,025

295,190

103,803

-19,8

19,552
316,438
10,032

17,006
126,816
35,475

47,148
88,190
73,177

0,0
50,672
116,274

у 2,8 р.б.
-30,5
у 2,1 р.б.

Згідно інформації ПАТ по газопостачанню та газифікації
«Тернопільгаз» протягом 2014 року – І півріччя 2016 року підприємство п’ять
разів змінювало в сторону збільшення, та своїми наказами вводило в дію, ціну
на відпуск скрапленого газу для населення в балонах об’ємом 50 л (21 кг).
Хронологія зміни вартості балону скрапленого газу для населення
Дата введення ціни 1 балону скрапленого
газу (21 кг.)
23.01.2012 року
01.09.2014 року
16.02.2015 року
06.04.2015 року
09.09.2015 року
01.01.2016 року

Вартість 1 балону скрапленого газу (21
кг.) з ПДВ, гривень
134,00
175,00
180,00
200,00
290,00
290,00

Такі зміни відбувалися у зв’язку із збільшенням закупівельних цін на
скраплений газ на спеціалізованих аукціонах, збільшенням вартості послуг по
доставці зрідженого газу, а також введенням сплати акцизного податку з
роздрібного продажу (Закон України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи», а в подальшому скасування акцизного податку). В
той же час, розуміючи економічну незахищеність споживачів, ПАТ
«Тернопільгаз» максимально зменшило експлуатаційні витрати та деякий час
працювало з нульовою рентабельністю по даному виду діяльності.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
Прийняття зазначеного розпорядження сприяло досягненню наступних
цілей:
- встановлення економічно-обґрунтованих цін на торф’яні брикети,
дрова та газ скраплений, що відпускаються населенню для побутових потреб та
недопущення надмірного та необґрунтованого їх зростання;
- соціального захисту малозабезпечених верств населення від
необґрунтованого підвищення цін на дрова, доступності придбання;
- забезпечення прибутковості суб’єктів господарювання – виробників,
що реалізують торф’яні брикети, дрова та газ скраплений населенню для
побутових потреб;
- конкурентних умов для діяльності всіх суб’єктів господарювання.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.07.2006 року № 406
«Про окремі питання щодо регулювання цін (тарифів) в області» у повній мірі
забезпечує виконання цілей, визначених при розробці та прийнятті даного
регуляторного акту, а також забезпечує баланс інтересів суб’єктів господарювання
і споживачів. Тому пропонуємо визнати ефективним запроваджений метод
державного регулювання, залишити чинне розпорядження без змін, продовжити
його дію, а також здійснювати періодичне відстеження результативності у
визначений законодавством термін.
Директор департаменту

Г.М.ВОЛЯНИК

