
Звіт
про результати відстсжснпя результативності дії регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 21.08.2013 №251 «Про регулювання цін на продукцію 
громадського харчування» зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 
Житомирській області 1 1.09.2013 за № 16/1237.
Назва виконавця заходів з відстеження: Департамент агропромислового 
розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації.
Цілі прийняття акта:
1) приведення нормативно-правової бази облдержадміністрації у відповідність 
до чинного законодавства, а саме постанови Кабінету Міністрів України від 
25.12.96 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 
виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)»;
2) недопущення необгрунтованого підвищення цін на продукцію громадського 
харчування, що реалізується суб'єктами господарювання в загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих навчальних закладах;
3) забезпечення стабільної роботи підприємств громадського харчування;
4) забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.
Строк виконання заходів з відстеження: -  раз на три роки, починаючи з дня 
виконання заходів щодо повторного відстеження (з 01 вересня по 01 жовтня 
2020 року).
Тип відстеження: періодичне.
Методи одержання результатів відстеження: проведення аналізу даних 
районних державних адміністрації, виконкомів рад міст обласного значення, 
вищих та професійно-технічних навчальних закладів про результати фінансово- 
господарської діяльності підприємств, які надають послуги харчування в 
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, 
використання існуючої законодавчої та нормативно-правової бази у сфері 
ціноутворення.
Дані, на основі яких проводилось відстеження результативності:
відстеження результативності проводилось на підставі результатів фінансово- 
господарської діяльності підприємств, які надають послуги харчування в 
закладах освіти області, за період 2018 - 2019 роки та 6 місяців 2020 року., 
моніторингу рівня торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського 
харчування в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних 
закладах; даних головного управління статистики у Житомирській області.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта: враховуючи 
соціальну значимість послуг громадського харчування та з метою забезпечення 
регулювання цін в цій сфері виданим розпорядженням для суб’єктів 
підприємницької діяльності обмежено граничний рівень торговельної надбавки 
(націнки) до 30% на продукцію громадського харчування, що реалізується в 
загальноосвітніх, професійно-технічних та 50% у вищих навчальних закладах.



Показниками результативності (індикаторами ефективності) дії 
зазначеного розпорядження визначено кількісні та якісні показники, основними 
серед яких є:

- рівень торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського 
харчування в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних 
закладах;

- наявність скарг з боку закладів громадського харчування, що 
здійснюють діяльність у сфері громадського харчування та скарг з боку учнів і 
студентів, які є їх споживачами;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання, що займаються 
реалізацією продукції громадського харчування з основними положеннями 
акта.

За даними головного управління статистики в Житомирській області на 
початок навчального року у області працюють:

638 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчається 137,5 тисяч
учнів;

24 професійно-технічних навчальних закладів, де навчається 7,3 тисяч
учнів;

1 8 вищих навчальних закладів, де навчається 26,9 тисяч студентів.
Аналіз інформації отриманої з районних державних адміністрацій та 

міськвиконкомів свідчить про те, що у більшості районах і містах області та у 
їдальнях професійно-технічних навчальних закладів харчування учнів 
навчальні заклади здійснюють самостійно по собівартості.

Інформація щодо фактичного рівня торговельної надбавки на продукцію 
громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, закладах області

Показники* 2018 рік 2019 рік 6 місяців 2020 року
Доходи, (тис гри) 46,1 53,3 14,3
Середній розмір 

торговельної 
надбавки (%)

ЗО ЗО зо
* Середній показник по десяти об’єктах громадського харчування, що надають послуги 
у загальноосвітніх школах м. Житомира

їдальня Житомирського державного університету імені Івана Франка 
протягом вказаного періоду були передані в оренду ФОН Шокур З.М.

Аналіз даних отриманих від ФОП Шокур З.М., а також даних по КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» та Житомирського агротехнічного 
коледжу свідчить про те, що рівень горгівельної надбавки на продукцію 
громадського харчування у закладах харчування вищих навчальних закладів 
коливається у межах від 30% до 50% (середній показник -  43,4%).

Вказані дані дозволяють зробити висновок, що фактичні торговельні 
надбавки на продукцію громадського харчування, що реалізується в 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах області не перевищують 
граничного розміру, встановленого розпорядженням голови



облдержадміністрації від 21.08.2013 №251 «Про регулювання цін на продукцію 
громадського харчування».

Упродовж дії вказаного регуляторного акта, скарг від споживачів щодо 
необгрунтованого завищення цін на продукцію громадського харчування, яка 
реалізується у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних 
закладах, до обласної державної адміністрації не надходило.

Водночас, суб’єкти господарської діяльності, які забезпечують 
харчуванням учнів (студентів) у навчальних закладах області також не 
зверталися до облдержадміністрації з пропозиціями щодо внесення змін до 
розпорядження голови облдержадміністрації від 21.08.2013 №251 «Про 
регулювання цін на продукцію громадського харчування» з приводу 
погіршення фінансових результатів у зв’язку з обмеженням торговельних 
надбавок (націнок), встановлених регуляторним актом.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, що займаються 
реалізацією продукції громадського харчування з основними положеннями акта 
достатній, оскільки розпорядження розміщено на сайті департаменту 
агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації у 
розділі «Діючі регуляторні акти».

З огляду на зазначене, діючий механізм регулювання є достатнім, 
оскільки сприяє встановленню економічно обгрунтованих цін на продукцію 
громадського харчування, що реалізується у навчальних закладах області, 
забезпечує належний соціальний захист учнів (студентів) та стабільну 
діяльність суб’єктів господарювання сфери громадського харчування.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
вищезазначених цілей: Результати проведеного відстеження підтверджують 
ефективність дії розпорядження голови Житомирської обласної державної 
адміністрації від 21.08.2013 №251 «Про регулювання цін на продукцію 
громадського харчування».

Реалізація регуляторного акта не створює додаткових матеріальних, або 
інших, непередбачених законодавством України, витрат для його виконавців. 
Відсутність скарг свідчить, що встановлений розмір граничних торговельних 
надбавок (націнок) сприяв досягненню визначених цілей, якісного та 
доступного за ціною харчування учнів, збалансованість споживчого попиту та 
ринкової пропозиції у сфері громадського харчування.

На підставі викладеного вважаємо за доцільне розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.08.2013 №251 «Про регулювання цін на продукцію 
громадського харчування» залишити без змін.

Директор департаменту Наталія АРЕНДАРЧУК


