Звіт
про результати базового відстеження результативності
проекту розпорядження обласної державної адміністрації
„Про внесення змін до розпорядження обласної державної
адміністрації від 23.10.2008 № 315“
1. Виконавець заходів з відстеження.
Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної
адміністрації.
2. Цілі прийняття розпорядження.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996
№ 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади
та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” обласна
державна адміністрація встановлює граничні торговельні надбавки (націнки)
на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
Цілями прийняття даного розпорядження є:
- запровадження механізму регулювання цін на готову продукцію
громадського харчування, яка реалізується в загальноосвітніх, професійнотехнічних та вищих навчальних закладах без додаткової обробки;
- недопущення необґрунтованого зростання цін на неї;
- забезпечення доступу до цих товарів широкого кола учнів та студентів
незалежно від рівня їх грошових доходів.
3. Строк виконання відстеження.
Відстеження здійснювалося з 28.04.2014 до 20.06.2014 включно.
4. Тип відстеження.
Базове відстеження.
5. Методи відстеження, способи одержання даних.
З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту
регуляторного акта проект розпорядження та аналіз регуляторного впливу
до розпорядження було оприлюднено на офіційному сайті обласної державної
адміністрації (www. oda.ck.ua) в розділі “Регуляторна діяльність”
та опубліковано в газеті „От і До“ від 16.04.2014 № 16 (934).
Також, використано дані моніторингу діючих цін і торговельних надбавок
на продукти харчування, що реалізуються суб’єктами господарювання учбових
закладах надані районними державними адміністраціями, міськими
виконавчими комітетами міст обласного значення та окремими навчальними
закладами.
Протягом місяця, з дня оприлюднення проекту заяв, скарг та звернень
від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань до облдержадміністрації
не надходило.
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6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних.
Базове відстеження результативності розпорядження здійснювалося
шляхом:
- аналізу діючих цін і торговельних надбавок на продукти харчування,
що реалізуються суб’єктами господарювання в учбових закладах;
- вивчення громадської думки.
7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:
- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов'язаних з дією акта – збільшиться, оскільки зростають
планові показники обсягів надання послуг;
- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб
на яких поширюватиметься дія акта та їх динаміка – всі суб’єкти
господарювання, які здійснюють організацію харчування дітей в
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області;
- дія акта не вплине на розмір коштів і час, що витрачатимуться
суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними
з виконанням його вимог;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта.
Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб
щодо розпорядження облдержадміністрації буде здійснено шляхом його
опублікування в друкованих засобах масової інформації.
Показниками результативності регуляторного акта також є:
- збільшення частки учнів та студентів, охоплених харчуванням;
- збалансованість споживчого попиту та ринкової пропозиції;
- зростання обсягів реалізації продукції громадського харчування;
- зниження рівня торговельних надбавок (націнок);
- рівень роздрібних цін на продукцію громадського харчування, що
реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних
закладах;
- можливість для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють свою
діяльність з надання послуг громадського харчування, що реалізується
в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах,
працювати в єдиному правовому полі;
- кількість скарг, пов’язаних із запровадженням розпорядження
(звернення громадян, що будуть надходити до обласної державної
адміністрації).
Аналізом вигод та витрат від запровадження регуляторного акта
визначено кількістю показників вигідності, і в першу чергу,в сфері інтересів
держави, громадян та суб’єктів господарювання.
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8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
Розпорядження розроблено з метою повної реалізації державного
регулювання цін шляхом встановлення граничних торговельних надбавок
(націнок) на всю продукцію громадського харчування, яка реалізується
в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах
області.
Введене розпорядженням облдержадміністрації регулювання попередить
необґрунтоване зростання цін на вказану продукцію, забезпечить зниження цін
на готову продукцію, яка реалізується без додаткових затрат, що матиме
наслідком збільшення кількості тих, хто харчується, отже сприятиме
поліпшенню здоров’я молоді.
Отже, розпорядження облдержадміністрації „Про внесення змін
до розпорядження обласної державної адміністрації від 23.10.2008 № 315“
забезпечує ефективність реалізації запроваджених методів державного
регулювання цін відповідно до вимог чинного законодавства України.
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне внести зміни до даного
регуляторного акта та здійснювати подальше відстеження результативності
його дії у терміни, визначені законодавством, а саме:
- повторне відстеження результативності планується здійснити через
1 рік, але не пізніше 2-х років після набуття чинності регуляторним актом.
- періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки
з дня виконання заходів повторного відстеження та кожні наступні 3 роки.
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