Звіт
про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта
Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 11.09.2006 №318 «Про встановлення торговельної надбавки на
вугілля і торф’яні брикети», зареєстроване в Житомирському обласному
управлінні юстиції 13.09.2006 за №51/713.
Назва виконавця заходів з відстеження: департамент економічного розвитку,
торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації.
Цілі прийняття акта:
- приведення нормативно-правової бази у відповідність із законодавством
України, а саме до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)»;
- недопущення надмірного зростання цін на паливно-енергетичні ресурси
(вугілля, торф’яні брикети), що відпускаються населенню для побутових
потреб.
Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності
даного розпорядження проведено через три роки починаючи з дня закінчення
заходів періодичного відстеження результативності акта.
Тип відстеження: Періодичне.
Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію
вугілля та торф’яних брикетів, даних цінового моніторингу, аналіз діючого
законодавства в сфері ціноутворення.
Дані, на основі яких проводилось відстеження результативності акта:
періодична інформація ПАТ «Житомироблпаливо» про структуру вартості та
розмір цін на продукцію, дані статистичних спостережень.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.09.2006
№318 «Про встановлення торговельної надбавки на вугілля і торф’яні брикети»
суб’єктам підприємницької діяльності споживчого ринку області незалежно від
форм власності та організаційно-правових форм при здійсненні торговельної
діяльності вугіллям і торф’яними брикетами, що відпускаються населенню для
побутових потреб, встановлена торговельна надбавка на рівні відповідно 20% і
15% до оптових цін виробників. Залізничні витрати на транспортування, подачу
і прибирання вагонів не включені до торговельної надбавки на вугілля і
торф’яні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб, і
нараховуються додатково.
На території області задоволення потреб ринку у твердому паливі
(в т.ч. вугілля і торфобрикети) здійснюється в основному через
ПАТ «Житомироблпаливо».
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За 2011 рік підприємством реалізовано всього 345,425 т твердого
палива, за І квартал 2012 року – 26,112 т. У період ІІ півріччя 2012 року та
протягом 2013 року підприємством не проводилася реалізація твердого палива
населенню для побутових потреб.
Аналіз середніх роздрібних цін на вугілля та торф’яні брикети,
що реалізуються населенню для побутових потреб
Вид палива
Вугілля марки
АКО 25-100
АМ 13-25
Торфобрикети

Ціна за 1 т. палива, грн.
01.01.11р.
01.02.12р.
01.06.12р.

Середній темп
приросту, %

1623,00

1742,00

-

7,3

1462,00
-

1530,00
-

1602,00
-

10
-

Відпускна ціна продукції ПАТ «Житомироблпаливо» складається із
закупівельної ціни твердого палива, транспортних витрат на його доставку та
торговельної надбавки, що враховує витрати на послуги по зберіганню та
реалізації палива на території області. Підвищення протягом 2011 – 6 місяців
2012 рр. вартості енергоносіїв та рівня мінімальної заробітної плати обумовили
зростання закупівельних, а відтак і роздрібних цін на вугілля і торфобрикети,
що відпускаються населенню для побутових потреб, на 7-10% в залежності від
виду палива. Аналіз роздрібних цін по підприємству на паливо свідчить, що
протягом вказаного періоду торгівельна надбавка на кам’яне вугілля складала
19,9%.
Враховуючи
викладене,
рівні
встановлених
вищезгаданим
розпорядженням граничних торговельних надбавок на вугілля та торфобрикети
можна вважати прийнятними для здійснення підприємницької діяльності у
сфері реалізації палива та водночас достатніми для стримання безпідставного
зростання цін з огляду на цінову політику ПАТ «Житомироблпаливо».
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
вищезазначених цілей:
Запровадження даного регуляторного акта забезпечує збереження
достатнього державного контролю ціноутворення на вугілля та торфобрикети,
що відпускаються населенню для побутових потреб, та не створює перешкоди
для здійснення господарської діяльності.
Виходячи
з
вищезазначеного,
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 11.09.2006 №318 «Про встановлення торговельної
надбавки на вугілля і торф’яні брикети» вважаємо за необхідне залишити без
змін.
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