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Назва регуляторного акту: Проект розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про регулювання цін
на основні продовольчі товари».

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

Цілі прийняття:

-         сприяння ціновій стабільності на основні продовольчі товари, продукцію дитячого та громадського
харчування;

-         конкретизація деяких видів продовольчих товарів, які користуються найбільшим споживчим попитом серед
малозабезпечених верств населення

-         забезпечення встановлення економічно обґрунтованих цін на продовольчі товари;

-         упередження порушень у сфері ціноутворення, недопущення фактів неправомірного завищення
рентабельності та отримання надприбутків;

-         сприяння беззбитковому функціонуванню суб’єктів торговельної діяльності.

Строк виконання заходів з відстеження: 16-25 лютого 2015 року. 

Тип відстеження: базове.

Методи одержання результатів відстеження:

Для одержання результатів відстеження спеціалістами Департаменту проводився моніторинг та аналіз роздрібних
цін в торговельних мережах та на ринках області; використовувались результати щодекадного моніторингу цін на
основні продовольчі товари, отримані від Головного управління статистики в Одеській області, а також інформація
районних державних адміністрації та міст обласного значення та торговельних мереж.

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

При відстеженні результативності використовувалися дані моніторингу цін на основні продовольчі товари,
аналізувалися торговельні надбавки, індекси споживчих цін, показники обороту роздрібної торгівлі, інформація
райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Проект розпорядження розроблено з метою конкретизації переліку основних продовольчих товарів та
систематизацією діючих розпоряджень щодо регулювання цінової ситуації в регіоні.

Окрім того, до Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації звернулися провідні торговельні
мережі області щодо сприяння у вирішенні проблемних питань їх функціонування, зокрема, переглядом розмірів
торговельних надбавок на основні продовольчі товари та конкретизацією деяких їх найменувань, оскільки близько
80 відсотків товарообороту торговельних мереж складають продовольчі товари з державним регулюванням цін.

Результативність регуляторного акту виявиться в таких позитивних факторах, як:

- встановлення економічно обґрунтованих цін на основні продовольчі товари та створення ефективних умов
функціонування усіх суб’єктів господарювання у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів;

- кількість суб’єктів господарювання, які виготовлятимуть та реалізовуватимуть продовольчі товари, продукцію
дитячого та громадського харчування – необмежена;

- розмір надходжень до бюджетів усіх рівнів – передбачається;

- розвиток конкурентних засад серед суб’єктів господарювання – передбачається;



- підтримка вітчизняного виробника внаслідок більшого споживання вітчизняного продукту – передбачається;

- кількість поінформованих суб’єктів господарювання з положеннями акта - необмежена;

- реалізація регуляторного акту не потребує використання додаткових коштів, термін дії розпорядження – постійно,
до внесення можливих змін у рівні надбавок, обумовлених зміною порядку їх застосування, змін у чинне
законодавство.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити можливість придбання населенням за економічно
обґрунтованими цінами продовольчих товарів, дитячого та громадського харчування і спрямовано на забезпечення
соціальної захищеності населення області. Встановлений проектом розпорядження помірний рівень
рентабельності виробництва борошна, хліба та дитячого харчування забезпечить стабільну роботу підприємств
цих галузей та доступний рівень цін для населення.

Крім того, місцеві органи влади матимуть можливість контролювати виконання домовленостей з суб’єктами
підприємництва у сфері торгівлі продовольчими товарами.

Директор Департаменту                                                                                                                                                      
О.М. Муратов


