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Назва регуляторного акту: розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.08.2010 №489/А-2010
«Про встановлення нормативу рентабельності на газ скраплений, що відпускається населенню для побутових
потреб».

Назва виконавця: Департамент економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації.

Цілі прийняття:

Регуляторний акт розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів )». 

Основними цілями його прийняття є:

-       встановлення економічно обґрунтованих цін на газ скраплений для забезпечення потреб населення;

-       оптимізація цін на скраплений газ;

-       упередження та припинення порушень у сфері ціноутворення, недопущення фактів неправомірного
завищення цін;

-     створення економічно-обґрунтованих умов функціонування суб’єктів господарювання у сфері забезпечення
населення скрапленим газом для побутових потреб та можливість отримання ними прибутку.

Строк виконання заходів з відстеження: 01-20 листопада 2014 року.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на підставі аналізу показників діяльності суб’єктів
господарювання на ринку скрапленого газу області.

Для одержання результатів відстеження також використовувалися дані моніторингу цін та обсягів реалізації
скрапленого газу.

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

Реалізація розпорядження поліпшила збалансованість державного нагляду (контролю) у сфері формування,
встановлення і застосування цін при реалізації скрапленого газу у балонах для побутових потреб населення.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показником результативності регуляторного акта є встановлення економічно обґрунтованих цін та створення
рівних умов для функціонування суб’єктів господарювання на ринку реалізації скрапленого газу.

Розпорядженням встановлено граничні нормативи рентабельності на газ скраплений для газобалонних установок –
до 7 відсотків, для резервуарних установок - 5 відсотків.

З моменту дії розпорядження на зазначену продукцію спостерігався широкий діапазон цін, обумовлених тим, що
вони формуються суб’єктами господарювання самостійно, виходячи із їх власних витрат пов’язаних із закупівлею,
зберіганням та реалізацією скрапленого газу та граничного рівня рентабельності. На території області на ринку
скрапленого газу функціонує понад 180 суб’єктів господарювання.



Оперативне корегування суб’єктами господарювання відпускних цін на продукцію сприяє їх беззбитковій
діяльності, а обмеження граничного рівня рентабельності не дозволяє отримувати надприбутки при відпуску
скрапленого газу населенню для побутових потреб. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття регуляторного акта дозволило вирішити конкретні завдання цінової політики держави щодо формування
доступного рівня цін, та створило економічно-обґрунтовані умови функціонування суб’єктів господарювання у
сфері реалізації скрапленого газу населенню.

Даний регуляторний акт дає можливість суб’єктам господарювання оперативно реагувати на цінові коливання на
ринку скрапленого газу та забезпечує відшкодування економічно обґрунтованих витрат, понесених при реалізації
газу і отримання прибутку. Окрім того, пропозицій від суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію
скрапленого газу населенню, щодо перегляду рівнів рентабельності на скраплений газ до облдержадміністрації не
надходило.

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