Звіт про періодичне відстеження регуляторного акту
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 березня
2000 року № 302 «Про затвердження граничного рівня рентабельності до
собівартості газу скрапленого, що відпускається населенню області для
побутових потреб», зареєстроване в обласному управлінні юстиції
29 березня 2000 року № 20/254
Розпорядження розроблено Департаментом економічного розвитку та
торгівлі обласної державної адміністрації
Підстава: Закон України «Про ціни і ціноутворення», постанова Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулюьання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями).
Цілі прийняття регуляторного акту:
Регуляторний акт розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями).
Розпорядження
спрямоване
на реалізацію
державної політики
ціноутворення на паливно-енергетичному ринку, сприяння безперебійному
забезпеченню населення соціально важливими видами палива, недопущення
дестабілізації на паливно-енергетичному ринку області.
Строк виконання заходів з відстеження:
Періодичне відстеження регуляторного акту проводилося з 01 березня
2018 року по 30 березня 2018 року.
Тип відстеження:
Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено періодичне
відстеження результативності регуляторного акту.
Періодичне відстеження регуляторного акту проводилося за період з
01 с'чня 2015 року по 31 грудня 2017 року.
Метод одержання результатів та спосіб одержання даних:
Періодичне відстеження проводилося шляхом економічного аналізу
даних гоніторингових досліджень, інформації суб’єкта господарювання, що
займається реалізацією скрапленого газу для потреб населення.
Основним оператором на ринку газу скрапленого, який реалізується для
побутових потреб населення області є Дочірнє підприємство з постачання
скрапленого газу «Газпостач» публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(ДП «Газпостач» ПАТ «Херсонгаз») - далі Підприємство, тому відстеження
результативності регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу основних
показників та фінансових результатів діяльності на вказаному підприємстві.
На підставі вищезазначеного розпорядження при формуванні ціни балону
на газ скраплений для побутових потреб населення Підприємство застосовує
планову рентабельність не вище 10%.
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Аналіз
планової собівартості та рівня рентабельності на газ скраплений для
______ побутових потреб населення за 2015 —2017 роки_____________
У тому числі
Собівартість
Витрати на
газу
реалізацію газу,
грн
грн
3769,4
3415,83
7503,09
3753,6

Рентабельність,%

Дата

Собівартість
(загальна обсяг
витрат) 1т, всього грн

08.01.20 5р
06.10.2С15 р

7185,23
11256,69

08.02.2016р

10267,52

7503,09

2764,43

0,1

04.04.2016 р.

10979,99

7503,09

3476,9

3,0

16.05.2016 р

10986,2

7503,09

3483,11

3,0

01.07.2016р
12 09.2016р
01.02.2017р
03.05.2017р
28.08.2017р

11300,26
11913,1
12258,66
12763,04
12930,9

7408,2
7408,2
7698,23
7716,34
7716,34

3892,06
4504,9
4560,43
5046,7
5214,56

7,9
6,4
6,62
5,5
8,2

8,8
4,7

Аналіз даних планової собівартості газу, витрат на його реалізацію та рівня
рентабельності свідчить, що при рості планової собівартості від 3,4 тис грн. до
7,7 тис грн. та витрат на його реалізацію, які поступово зростали від 2,7 тис
грн. до 5,2 тис грн., рентабельність на газ скраплений по Підприємству також
зростала і коливалась від 0,1% до 8,8%, тобто в межах зарегульованогс
розпорядженням голови облдержадміністрації граничного рівня рентабельності
( 10%).
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Динаміка
токазників та фінансових результатів діяльності підприємства за
2015-2017 роки по реалізації газу скрапленого, що відпускається
населенню

1.
2.

3.

Чистий дохід від реалізації газу скрапленого
для побутових потреб
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
Рентабельність від діяльності по реалізації
газ; скрапленого населенню для побутових
потреб %

2015 рік

2016 рік

2017 рік

18508

31345

41210

-790

248
248

654
654

-

-

0,8

1,6

-

-790

Результати досліджень свідчать, що Підприємством отримано протягом
2015року, 2016 року та 2017 року чистий дохід від реалізації скрапленого газу,
що відпускається населенню, який складав 18,8 млн грн., 31,3 млн грн. та
41,2 млн.грн відповідно. Показники собівартості реалізованого скрапленого
газу, згідно фінансового звіту, у ці роки були наступними: 0,5 млн грн.,
20,4 млн грн та 23,7 млн грн. відповідно в абсолютному виразі.
Не зважаючи на те, що фінансовий результат від
реалізації газу
скрапленого у 2015 році був від’ємним (-790)?в цілому Підприємство у цей рік
спрацювало з прибутками (1,4 млн грн.).
Протягом 2016-2017 років рівень рентабельності від реалізації
скрапленого газу населенню склав 0,8 % та 1,6 %.
Підприємство у зазначений період спрацювало беззбитково, зазначене
дає можливість робити висновки, що фактичний рівень рентабельності, який
знаходиться у межах граничного, дозволяє здійснювати беззбиткову діяльність
Підприємства, створює економічні умови для подальшого розвитку
Підприємства, що, в свою чергу, гарантує стабільні надходження до
державного та місцевих бюджетів.
Враховуючи значні темпи зростання витрат собівартості, що обумовило
низький рівень фактичної собівартості, регулювання граничного рівня
рен" ібельності є необхідним та доцільним заходом, який сприятиме
обмеженню рівня споживчих цін на скраплений газ.
Враховуючи зазначене, розпорядження
голови обласної державної
адміністрації від 27 березня 2000 року № 302 «Про затвердження граничного
рівня рентабельності до собівартості газу скрапленого, що відпускається
населенню області для побутових потреб»
сприяло недопущенню
безпідставного підвищення середніх роздрібних
цін для населення та
соціальної напруги в регіоні.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта:
Встановлені даним
регуляторним
актом
обмеження
сприяють
стримуванню безпідставного зростання цін на скраплений газ, що надає
соціальні гарантії населенню та беззбиткову фінансово - господарську
діяльність підприємства. Враховуючи, що закупівля скрапленого газу для
потреб часелення проводиться на спеціалізованих аукціонах за аукціонними
(нефіксованими) цінами, запроваджений механізм цінового регулювання
шляхом встановлення граничного рівня рентабельності господарської
діяльності у розмірі 10% є оптимальним.
Враховуючи вищезазначене, розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 27 березня 2000 року № 302 «Про затвердження граничного
рівня рентабельності до собівартості газу скрапленого, що відпускається
населенню області для побутових потреб» вважаємо за доцільне залишити без
змін.

Директор Департаменту

...

Д-С.Бутрій

