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Про цінову ситуацію
на споживчому ринку області
З метою контролю за ціновою ситуацією на споживчому ринку області
Департаментом економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації
здійснюється щ одекадний моніторинг цін по 23 видах продовольчих товарів, які
користуються найвищ им попитом, у розрізі районів та міст області. У разі
підвищення середніх роздрібних цін більше ніж на 1% суб’єктами господарювання
надаються пояснення щодо причин їх збільшення. Зазначені дані аналізуються та
порівнюються з даними моніторингу, що здійсню ється Головним управлінням
статистики в області, для підготовки аналітичних довідок керівництву обласної
державної адміністрації.
За результатами досліджень на даний час спостерігається зростання середніх
роздрібних цін на продукти харчування. О б’єктивними чинниками такої ситуації є
збільшення вартості пально-мастильних матеріалів, закупівельних цін на оптових
базах, комунальних послуг та нестабільність у валютно-фінансовій сфері, зокрема
курсові коливання іноземної валюти.
Так. індекс споживчих цін у квітні 2016 року порівняно з березнем по області
становив 102,7%
(по Україні - 103,5%). За цим показником область посіла
2 - 3 місце серед регіонів України. За січень - квітень 2016 року індекс споживчих цін
склав 104,1% (по Україні - 105,1%).
У квітні 2016 року показник групи «Продукти харчування та безалкогольні
напої» був нижчим за середньоукраїнський на 0,8% (1 місце серед регіонів України)
та склав 99,3% (по Україні - 100,1%).
Індекс споживчих цін на продукти харчування склав 99,3%. За вказаний період
стали дешевшими рис, хліб, молоко, олія та жири, фрукти, натомість подорожчали
макаронні вироби, м'ясо та м ’ясопродукти, риба та продукти з риби, яйця, овочі,
зокрема капуста та картопля, а також цукор. Для стабілізації цінової ситуації
обласною державною адміністрацією вживаються відповідні заходи, а саме:
запроваджено державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів
шляхом затвердження граничних торговельних надбавок на продовольчі товари та
граничних рівнів рентабельності виробництва хліба і борошна (розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 22 квітня 2011 року № 269), здійснюється
координація роботи щодо дотримання Порядку декларування зміни оптововідпускних цін па продовольчі товари (розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 16 березня 2016 року № 193). Департаментом економічного розвитку
та торгівлі обласної державної адміністрації здійснюється моніторинг середніх

роздрібних цін на хліб та хлібобулочні вироби безпосередньо на об’єктах торгівлі
(доручення
першого заступника голови обласної державної адміністрації
від 17 березня 2016 року № 41-д). Також встановлено контроль за виконанням плану
заходів щодо надання підтримки місцевим товаррвиробникам та насичення їх
продукцією торговельної мережі області.
На сьогодні райдержадміністраціями та міськвиконкомами міст обласного
значення
спільно
із
суб'єктами
господарювання
торговельної
мережі
відпрацьовуються заходи зі стабілізації (зниження) рівня цін на продовольчі товари та
можливості безпосередньої поставки продуктів харчування у торговельну мережу
підприємствами-виробниками шляхом укладання прямих договорів.
Для забезпечення населення соціально значущими продовольчими товарами за
доступними цінами у районах та містах області проводяться щомісячні ярмарки з
реалізації сільськогосподарської продукції (у 2015 році відбулося 3260 ярмарків, на
яких реалізовано 7095 тонн продовольчих товарів на суму 80,2 млн грн) та шкільні
ярмарки. Протягом січня - квітня 2016 року в області проведено 1123 ярмаркові
заходи, на яких реалізовано 1614 тонн продовольчих товарів на суму 18,2 млн грн. У
ярмарках беруть участь сільгосппідприємства, фермерські господарства, особисті
селянські господарства, приватні підприємці, які здійснюють продаж продуктів
харчування за цінами товаровиробників.
Також Департаментом економічного розвитку та торгівлі обласної державної
адміністрації щокварталу проводиться моніторинг наявності продукції місцевих
товаровиробників у мережі супермаркетів.
Завдяки вжитим заходам цінова ситуація в області залишається відносно
стабільною.
З метою запобігання випадкам несанкціонованої торгівлі та ліквідації її
осередків, упорядкування роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, забезпечення
дотримання правил благоустрою території, норм чистоти і порядку, в районах та
містах області створено відповідні комісії, постійно діючі районні штаби, робочі
групи та адмінкомісії.
Запропонованого асортименту та кількості товарів на продовольчих ринках і в
торгівельній мережі достатньо для задоволення потреб населення регіону.
Водночас, станом на 28 квітня 2016 року значне підвищення рівнів
середньообласних цін зафіксовано у таких районах і містах: Великоолександрівський
(по 18 видах продуктів харчування),
Високопільський (по 17), Голопристанський
(по 17), Бериславський (по 13), Нововоронцовський (по 1 1), Горностаївський (по 10),
Іванівський (по 10), Чаплинський райони (по 10) та в м. Нова Каховка (по 12 видах
продуктів харчування).
Відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII встановлено,
що в 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних
осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 млн грн за попередній календарний рік
контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів
України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням
суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи викладене, з метою поліпшення соціально-економічного розвитку
області у 2016 році, керуючись статтею 6, пунктами 2, 4 частини першої статті 13,
пунктом 3 статті 28, частинами першою та другою статті 33, пунктом 1 частини

першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам
міст обласного значення:
1.1. До ЗО травня 2016 року:
- вжити дієвих заходів, спрямованих на стабілізацію цінової ситуації в області;
- провести робочі наради із суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів на території
району/міста, щодо недопущення ухилення від запровадженого декларування зміни
оптово-відпускних цін на продовольчі товари у разі, коли такі ціни збільшуються
протягом місяця більш ніж на 1%.
1.2. Продовжувати роботу з додаткового виділення торгових місць на ринках
для реалізації продуктів харчування місцевих товаровиробників.
1.3. Про
результати
виконання
завдань,
визначених
цим
пунктом,
поінформувати Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної
адміністрації до 15 червня 2016 року.
2. Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної
адміністрації продовжувати щодекадний моніторинг цін на основні продовольчі
товари у розрізі районів/міст області та впливу на соціально-економічний розвиток
області коливання середніх роздрібних цін. Інформацію оприлюднювати на
офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у підрозділі «Споживчий
ринок та цінова політика» розділу «Економічний розвиток Херсонської області».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о. заступника
голови обласної державної адміністрації Бутрія Д.С.
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