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Звіт про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акту –
розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.07.2010 № 489/
А-2010 зі змінами від 21.10.2011 № 1000/А-2011 «Про встановлення нормативу рентабельності
на газ скраплений, що відпускається населенню для побутових потреб»

1. Вид та назва регуляторного акту, дата його прийняття та номер:

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.07.2010 № 489/А-2010 зі змінами від 21.10.2011 № 1000/
А-2011 «Про встановлення нормативу рентабельності на газ скраплений, що відпускається населенню для побутових потреб».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

 

3. Цілі прийняття акту:

Регуляторний акт прийнято на виконання повноважень облдержадміністрації, визначених постановою Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», з метою створення прозорих механізмів ціноутворення та запобігання порушенням законодавства про захист
економічної конкуренції на ринку скрапленого газу.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження результативності даного розпорядження здійснювалося з 09 березня 2021 р. по 09 квітня 2021 р.

 

5. Тип відстеження: періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення періодичного відстеження регуляторного акту використовувався статистичний метод одержання результатів
відстеження. Також використовувались дані моніторингу цін та обсягів реалізації скрапленого газу.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснено на підставі аналізу інформації, наданої Департаментом систем
життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації, щодо обсягів та напрямів реалізації
скрапленого газу, придбаного покупцями скрапленого газу на попередньому спеціалізованому аукціоні з продажу скрапленого газу
для побутових потреб населення за період з 2017 р. по 2019 р.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту:

Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.07.2010 № 489/А-2010 зі змінами від
21.10.2011 № 1000/А-2011 «Про встановлення нормативу рентабельності на газ скраплений, що відпускається населенню для
побутових потреб» суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності при здійсненні торговельної діяльності
газом скрапленим, що відпускається населенню для побутових потреб, встановлюється наступний норматив рентабельності:

 

№ з/п Види установок Норматив рентабельності до власних витрат з реалізації скрапленого
газу           без врахування вартості його придбання, %

1. Газобалонні до 7

2. Резервуарні до 5

 



Упродовж відстежуваного періоду, з 2017 р. по 2019 р., показниками результативності (індикаторами ефективності) дії зазначеного
розпорядження визначено кількісні та якісні показники, основними серед яких є:

1) обсяги реалізації скрапленого газу для потреб населення області (щорічно);

2) рівень та динаміка закупівельної ціни 1 тонни газу скрапленого та роздрібної ціни 1 балону скрапленого газу для потреб
населення;

3) кількість скарг від споживачів щодо необґрунтованого завищення цін на газ скраплений.

За результатами проведеного аналізу інформації, наданої Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності
Одеської обласної державної адміністрації, встановлено наступне.

Придбання скрапленого газу здійснюється на спеціалізованих аукціонах суб’єктами господарювання, які допущені Аукціонним
комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу до участі в аукціоні у якості учасника-
покупця.

За інформацією районних державних адміністрацій планові обсяги потреби регіону у скрапленому газі для населення у 2019 р.
склали 1836,5 тонн на місяць.

Згідно із довідками обсяги закупівлі скрапленого газу на спеціалізованому аукціоні з продажу скрапленого газу для побутових потреб
населення, а також роздрібні ціни на нього за період з 2017 р по 2020 р. склали:

 

Період (рік) Обсяги закупівлі скрапленого газу для
потреб населення, тонн

Діапазон роздрібних цін

за 1 балон скрапленого газу 21 кг /

середня ціна за 1 балон

скрапленого газу 21 кг, грн./балон

2017 2193
322 – 375 /

µ = 348,5

2018 1545
380 – 395 /

µ = 387,5

2019 880
409 – 430 /

µ = 419,5

Темп росту (зниження)
показника 2019 р. до
2017 р., %

40,1 µ = 120,4

 

Починаючи з вересня 2019 р. припинено проведення щомісячних спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб
населення.

Придбаних на спеціалізованих аукціонах обсягів скрапленого газу не вистачає для забезпечення в повному обсязі потреб Одеської
області в скрапленому газі для побутових потреб населення. У зв’язку з цим з даною проблемою до обласної державної
адміністрації не одноразово звертались районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних рад та
громадяни.

Наведені у таблиці дані дозволяють зробити наступні висновки.

1. Протягом 2017 р. – 2019 р. спостерігалася тенденція до суттєвого зниження обсягів закупівлі скрапленого газу для потреб
населення. Так, обсяги закупівлі такого газу у 2019 р. становили лише 40,1% обсягів закупівлі такого ж газу у 2017 р.

2. Середньозважена роздрібна ціна 1 балону газу скрапленого для потреб населення у 2019 р. зросла на 20,4% у порівнянні з такою
ж ціною 1 балону газу у 2017 р. Зростання середньої ціни за 1 балон скрапленого газу пов’язано, перш за все, із власними
витратами суб’єктів господарювання, які здійснюють забезпечення споживачів Одеської області скрапленим газом, на закупівлю,
зберігання та реалізацію скрапленого газу та граничним рівнем рентабельності.

Незважаючи на це, слід зазначити, що скарг від споживачів скрапленого газу на відповідних суб’єктів господарювання, що
здійснюють забезпечення перших таким газом, щодо необґрунтованого завищення цін на газ скраплений до обласної державної
адміністрації не надходило.



Водночас суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність із забезпечення споживачів скрапленим газом на
території Одеської області, також не зверталися до облдержадміністрації з пропозиціями щодо внесення змін до розпорядження
голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.07.2010 № 489/А-2010 зі змінами від 21.10.2011 № 1000/А-2011 «Про
встановлення нормативу рентабельності на газ скраплений, що відпускається населенню для побутових потреб» з приводу
погіршення фінансових результатів компанії у зв’язку з обмеженням рентабельності, встановленим регуляторним актом.

З огляду на зазначене, діючий механізм регулювання є оптимальним, оскільки дає можливість суб’єкту господарювання при
здійсненні торговельної діяльності газом скрапленим, що відпускається населенню для побутових потреб, оперативно переглядати
рівень цін на скраплений газ для населення, забезпечує керованість процесом ціноутворення з боку органів виконавчої влади та не
дозволяє необґрунтовано підвищувати ціни.

Відсутність регуляторного акту спричинило б стрімке підвищення цін на газ скраплений, що реалізується населенню для побутових
потреб, та зростання соціальної напруги в регіоні.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Встановлений розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.07.2010 № 489/А-2010 зі змінами від
21.10.2011 № 1000/А-2011 «Про встановлення нормативу рентабельності на газ скраплений, що відпускається населенню для
побутових потреб» механізм цінового регулювання шляхом обмеження граничного рівня рентабельності на газ скраплений
забезпечив баланс інтересів суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на регіональному ринку скрапленого газу,
споживачів та органів виконавчої влади в частині встановлення економічно обґрунтованих цін на газ скраплений, що реалізується
населенню області.

Виходячи із наведеного, вважаємо за необхідне залишити зазначене розпорядження без змін та здійснити чергове періодичне
відстеження результативності його дії у визначений законодавством термін.

 

 

Директор                                                                                                Дмитро РА́ДУЛОВ


