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Назва регуляторного акту: Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.08.2008р. №614/А-2008 «Про встановлення
граничного рівня торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування»
 

 

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

 

Цілі прийняття:

-       встановлення економічно обґрунтованих цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах;

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

-       створення економічно-обґрунтованих умов функціонування усіх суб’єктів господарювання у сфері
громадського харчування;

-       стабільна, беззбиткова робота підприємств громадського харчування;

-         якісне надання послуг громадського харчування;

-       отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємств

-         ефективне використання бюджетних коштів.

 

Строк виконання заходів з відстеження: 01-25 вересня 2014 року.

 

Тип відстеження: періодичне.

 

Методи одержання результатів відстеження:

Періодичне відстеження регуляторного акту здійснювалося шляхом опитування суб’єктів господарювання, які
працюють у сфері громадського харчування та надають послуги з організації харчування учнів та студентів
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів і аналізу інформаційно-аналітичних
матеріалів цінової ситуації, яка склалась на зазначеному ринку послуг.

 

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

Аналіз показників результативності діючого регуляторного акта проведено на підставі статистичного методу,
моніторингових досліджень, а також показників діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, що
надають послуги з організації харчування учнів та студентів у навчальних закладах, зокрема КП «Харчування».

 



Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показником результативності є запобігання необґрунтованому підвищенню цін на продукцію громадського
харчування, що реалізується суб’єктами господарювання незалежно від організаційно-правової форми і форм
власності в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

За умов випереджаючого зростання вартості соціально важливих товарів та послуг у порівнянні із реальними
доходами населення вільні ціни не враховують економічні та соціальні інтереси кінцевих споживачів, тому
стабілізація торговельних надбавок на купівельну продукцію, яка реалізується в установах громадського
харчування забезпечує належний рівень захисту споживачів.

Моніторинг роздрібних цін та торговельних надбавок на продукцію громадського харчування, що реалізується в
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, проведений Департаментом економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації показав, що дані установи та підприємства використовують торговельні
надбавки від 15% до 40%.

Оскільки до собівартості виготовлення продукції громадського харчування не включаються транспортні витрати та
адміністративні витрати, а також витрати на оплату комунальних платежів та інші, прибуткова діяльність
підприємства з торговельною надбавкою у розмірі нижче ніж 40 відсотків до закупівельної ціни товарів дуже
ускладнюється.

За період, що минув з часу проведення повторного відстеження до Департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації не надходило звернень від суб’єктів господарювання, які надають послуги з організації
харчування учнів та студентів у навчальних закладах, щодо перегляду встановленого розміру граничних
торговельних надбавок на продукцію громадського харчування, що реалізується у закладах освіти.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Запроваджені даним регуляторним актом граничні торговельні надбавки на продукцію громадського харчування,
яка реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, дозволили створити
умови для унеможливлення необґрунтованого підвищення цін на продукцію громадського харчування і відповідно
забезпечити належний рівень захисту школярів та студентів і, разом з тим, стабілізувати фінансовий стан суб’єктів
господарювання, які здійснюють реалізацію продуктів харчування в навчальних закладах.

Проведене періодичне відстеження зазначеного розпорядження голови облдержадміністрації засвідчує стале
досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, що відповідає вимогам Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Однак, проведення контролю за дотриманням вимог зазначеного регуляторного акту та процесом ціноутворення в
цілому значно ускладнює відсутність органів, що мають повноваження в частині проведення перевірок з питань
правильності формування, встановлення та застосування цін і тарифів.

Беручи до уваги викладене, вважаємо за доцільне діючий регуляторний акт залишити без змін до моменту
прийняття на загальнодержавному рівні коректив до чинного законодавства в частині державного регулювання цін
чи наявності економічно обґрунтованих підстав для зміни встановленого розміру граничних торговельних надбавок
на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах області.

Наступне періодичне відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проведено у терміни
відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
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