
Звіт про роботу відділу контролю за регульованими цінами Головного 

управління Держпродспоживслужби в Луганській області за 2021 рік 

За 2021 рік відділом контролю за регульованими цінами Головного 

управління Держпродспоживслужби в Луганській області проведено 1 

позапланову перевірку за дотриманням суб’єктом господарювання вимог щодо 

формування, встановлення та застосування державних регульованих цін у сфері 

комунальних послуг. 

Складено 1 припис про усунення порушень вимог щодо формування, 

встановлення та застосування державних регульованих цін та попереджено 

обрахування споживачів на 1284761,58 грн на рік. 

За результатом проведення перевірки у попередньому періоді (2019 році) 

та на підставі рішення Луганського окружного адміністративного суду від 

18.12.2019 по справі № 360/4281/19, Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в структурі 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 

для суб’єкта господарювання скориговано (зменшено) плановані витрати на 

централізоване водопостачання на 1892,410 тис. грн на рік або 0,3510 грн/м3 

та централізоване водовідведення на 1008,300 тис. грн на рік або 0,3575 грн/м3 

(загальна сума скоригованих (зменшених) планованих витрат склала 2900,710 

тис. грн на рік). 

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України проведено 12 

моніторингів застосування державних регульованих цін на лікарські засоби, які 

внесено до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації та Реєстру 

лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних 

гарантій медичного обслуговування населення, та беруть участь в Урядовій 

програмі «Доступні ліки» за результатами яких проаналізовано 85226 цін, у 

середньому щомісячно по 222 торговим назвам лікарських засобів в 73 

аптечних закладах (4 суб’єкта господарювання). В ході проведення зазначених 

моніторингів встановлено завищення роздрібних цін на 5 лікарських засобів в 

14 аптечних закладах 2 суб’єктів господарювання до яких направлено листи 

щодо усунення порушень у сфері ціноутворення. 

Також, на виконання доручення Держпродспоживслужби від 17.05.2021 № 

15.3.1-6/11013 протягом 2021 року проведено 36 моніторингів роздрібних цін 

на бензини автомобільні та дизельне пальне, що реалізовувались в 7 мережах 

АЗС на предмет дотримання законодавства про ціни та ціноутворення. 

На виконання протоколу селекторної наради від 05 березня 2019 р. під 

головуванням Прем’єр-міністра України, розпоряджень керівника військово-

цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області та за зверненням 

Сєвєродонецької районної ради Луганської області здійснено розгляд 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послугу з постачання теплової енергії, послуги з поводження з 

побутовими відходами, централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення, наданих 5 суб’єктами господарювання. 



За результатами зазначеного розгляду загальна сума завищення 

планованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та 

постачанням теплової енергії, наданням послуги з постачання теплової енергії 

склала 37402414,66 грн на рік та попереджено обрахування споживачів 

теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії на суму 5795528,57 

грн на рік. 

На виконання Постанови про залучення спеціаліста з метою проведення 

порівняльного дослідження Головного управління Служби безпеки України в 

Донецькій та Луганській областях, проведено огляд (дослідження) розрахунків, 

матеріалів і документів підприємства з питань дотримання вимог щодо 

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання для бюджетних установ та організацій. 

За результатами зазначеного розгляду загальна сума завищення 

планованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та 

постачанням теплової енергії для бюджетних установ та організацій склала 

1849610,00 грн на рік та попереджено обрахування споживачів теплової енергії 

на суму 2219562,15 грн на рік. 

Прийнято участь у 5 засіданнях територіальної комісії з питань узгодження 

заборгованості з різниці в тарифах, за результатом розгляду розрахунків обсягів 

заборгованості з різниці в тарифах та підтвердних документів попереджено 

(зменшено) необґрунтоване фінансування з бюджету на загальну суму 

91336544,56 грн, у тому числі Головним управлінням Держпродспоживслужби 

в Луганській області – 1670735,87 грн у порівнянні із попередніми даними по 

теплопостачальним та водопостачальним організаціям. 

За 2021 рік висвітлено на офіційному сайті Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області 33 статті, пов’язані з питанням 

ціноутворення та розглянуто 24 звернення громадян. 


