від 5 травня 2011 року

№ 386-р

Про регулювання цін на
основні продовольчі товари

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у
Кіровоградській області 10 травня 2011 року за
№ 15/1562

Відповідно до пункту 12 додатка до 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)” та з метою захисту інтересів споживачів, передусім соціально
незахищених верств населення, недопущення необґрунтованого зростання цін
на ринку основних продовольчих товарів:
1. Встановити граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника
(митної вартості) на:
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;
борошно та хліб – не вище 10 відсотків без урахування витрат з їх
транспортування у міжміському сполученні.
Рівень постачальницько-збутової надбавки визначається за домовленістю
сторін, у межах встановленого граничного рівня торговельної надбавки.
2. Встановити граничний рівень 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
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житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання
цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і хлібобулочних виробів для
діабетиків – у розмірі 5 відсотків до повної планової собівартості, визначеної
відповідно до Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких
запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 373.
3. Встановити граничний рівень рентабельності пакування (фасування)
продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання
цін, без урахування вартості сировини – не вище 10 відсотків.
4. Забезпечити декларування зміни оптово-відпускних цін на борошно
пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупу
гречану, 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.
5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити
здійснення функцій з декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі
товари за переліком, зазначеним у пункті 4 даного розпорядження.
6. Дія даного розпорядження поширюється на суб’єкти господарювання
незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які здійснюють
свою діяльність на території області.
7. З моменту введення у дію даного розпорядження залишки товарів
реалізуються з торговельними надбавками, визначеними відповідно до вимог
даного розпорядження.
8. Державній інспекції з контролю за цінами в області, обласному
управлінню у справах захисту прав споживачів забезпечити проведення
перевірок з питань додержання державної дисципліни цін на продовольчі
товари, правил торгівлі та якості продовольчих товарів, що реалізуються в
області.
Інформації про результати проведених перевірок подавати головному
управлінню економіки облдержадміністрації щомісяця до 5 числа кожного
місяця, наступного за звітним періодом.
9. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнювати
надані інформації та подавати керівництву обласної державної адміністрації до
10 числа місяця, наступного за звітним періодом.
10. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 червня 2008 року № 520-р “Про регулювання цін
на основні продовольчі товари”, зареєстроване у Головному управлінні юстиції у
Кіровоградській області 23 червня 2008 року за № 24/1462.
11. Головному управлінню економіки облдержадміністрації подати дане
розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у
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Кіровоградській області відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня
1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади".
12. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації
оприлюднити дане розпорядження у газеті "Народне слово" у 10-денний термін
після реєстрації його у Головному управлінні юстиції у Кіровоградській області.
13. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
14. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Серпокрилова В.М.

Голова обласної
державної адміністрації

С.ЛАРІН

