06 грудня 2016 року

Про запровадження
пілотного проекту
щодо тимчасового
обмеження регулювання
ціноутворення на товари
і послуги у сфері виробництва
та реалізації продовольчих товарів
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Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції
у Черкаській області
„13“ грудня 2016 р. за № 38/1676

Відповідно до статей 6, 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“, постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року
№ 656 „Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження
застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р.
№ 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р.
№ 1222“:
1. Запровадити пілотний проект щодо тимчасового обмеження
регулювання ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва
та реалізації продовольчих товарів (далі – пілотний проект).
2. Установити, що:
1) дія пілотного проекту поширюється на:
граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче
харчування;
граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних
об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище
20 відсотків) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельнотехнологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах,
на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
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граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової ціни
виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор,
яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир,
сметану,
масло
вершкове,
олію
соняшникову,
яйця
курячі
не вище 15 відсотків без урахування витрат з їх транспортування
у міжміському сполученні;
граничні рівні рентабельності виробництва борошна пшеничного вищого,
першого і другого сорту, борошна житнього обдирного, хліба вагою більш
як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту
та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього
простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру,
інших наповнювачів, а також хліб і хлібобулочні вироби для діабетиків;
оптово-відпускні ціни на борошно пшеничне вищого, першого
і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину,
м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко коров’яче питне (пастеризоване,
фасоване у плівку), сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію
соняшникову шляхом декларування їх зміни;
граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих
товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування
вартості сировини не вище ніж 10 відсотків;
2) не застосовуються до зазначених у підпункті 1 цього пункту товарів
та послуг на період дії пілотного проекту:
розпорядження
голови
обласної
державної
адміністрації
від 18 грудня 2003 року № 663 „Про порядок регулювання граничних розмірів
плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів“, зареєстроване в Черкаському обласному
управлінні юстиції 23 грудня 2003 року за № 65/1189;
розпорядження обласної державної адміністрації від 29 грудня 2007 року
№ 464 „Про регулювання цін на основні продовольчі товари“, зареєстроване
в Головному управлінні юстиції у Черкаській області 09 січня 2008 року
за № 1/1482 (зі змінами);
розпорядження обласної державної адміністрації від 24 липня 2009 року
№ 207 „Про граничні рівні рентабельності виробництва борошна і хліба
та декларування зміни цін на основні продовольчі товари“, зареєстроване
в Головному управлінні юстиції у Черкаській області 30 липня 2009 року
за № 20/1530 (зі змінами);
розпорядження обласної державної адміністрації від 15 жовтня 2009 року
№ 295 „Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду
торгових приміщень (площ) та устаткування“, зареєстроване в Головному
управлінні юстиції у Черкаській області 21 жовтня 2009 року за № 26/1536;
розпорядження обласної державної адміністрації від 23 серпня 2011 року
№ 269 „Про встановлення граничних рівнів рентабельності та торговельних
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надбавок на дитяче харчування“, зареєстроване в Головному управлінні юстиції
у Черкаській області 31 серпня 2011 року за № 29/1587.
3. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Черкаській області,
управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації,
Головному управлінню статистики у Черкаській області, Черкаській
облспоживспілці, районним державним адміністраціям та запропонувати
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення забезпечити
моніторинг цін на товари та послуги, визначені підпунктом 1 пункту 2 цієї
постанови, про що інформувати Департамент регіонального розвитку обласної
державної адміністрації щомісячно до 25 числа звітного місяця.
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації,
узагальнену інформацію про результати моніторингу подати Міністерству
економічного розвитку і торгівлі до 1 січня 2017 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків
та Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації.
5. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації
в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня
його офіційного опублікування у газеті „От і До“.

Голова

Ю. Ткаченко

