Державне цінове регулювання в Україні регламентується спеціальним
законодавством: Законами «Про ціни і ціноутворення», «Про захист економічної
конкуренції», постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)» від 25 грудня 1996 р. № 1548, тощо. Закони в галузі
ціноутворення встановлюють основні правила формування встановлення та
застосування цін в країні, порядок контролю за цінами, відповідальність за його
порушення, права та обов'язки окремих органів виконавчої влади у сфері
ціноутворення. Для практичного виконання зазначених Законів, вони доповнюються
й конкретизуються спеціальними рішеннями парламенту, указами Президента,
постановами Уряду, актами виконавчих органів державної влади та виконавчих
органів місцевого самоврядування.
З метою здійснення цінової політики держава створює спеціальну систему
органів ціноутворення, до якої в Україні входять загальнодержавні, регіональні та
відомчі установи, а саме:
- Кабінет Міністрів України, який забезпечує проведення державної політики
цін та здійснює державне регулювання ціноутворення;
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, одним із основних
завдань якого, є забезпечення формування державної політики з контролю за цінами;
- Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів та її територіальні органи.
В нашому регіоні це
Головне управління Держпродспоживслужби в
Миколаївській області, яке відповідно до покладених на нього завдань у сфері
дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних
регульованих цін зобов`язано:
1) здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог
формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
2) здійснювати державний нагляд (контроль) за достовірністю інформації,
зазначеної у документах про формування, встановлення та застосування державних
регульованих цін;
3) надавати органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,
суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень
вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
4) приймати рішення про застосування адміністративно-господарських
санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування
державних регульованих цін.
Безпосередньо державний контроль (нагляд) у сфері ціноутворення здійснює
сектор з контролю за регульованими цінами Головного управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
Державне регулювання цін встановлено наступними нормативно-правовими
актами.
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Основні товари та послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання
цін
Сфера та повноваження щодо регулювання цін і
тарифів

Законодавчі та інші нормативно-правові акти
згідно з якими здійснюється державне
регулювання цін і тарифів
1
2
Лікарські засоби та вироби медичного призначення
Кабінет Міністрів України встановлює:
Постанова Кабінету Міністрів України від 17
на лікарські засоби і вироби медичного жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо
призначення, включені до Національного переліку стабілізації цін на лікарські засоби і вироби
основних лікарських засобів і виробів медичного медичного призначення»
призначення (крім наркотичних, психотропних
лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів)
та обов’язкового мінімального асортименту
лікарських засобів для аптечних закладів та
фельдшерсько-акушерських пунктів, визначеного
Міністерством
охорони
здоров’я,
граничні
постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10
відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної
ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні
торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25
відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни
з урахуванням податків
Кабінет Міністрів України встановлює:
Постанова Кабінету Міністрів України від 17
на
лікарські
засоби
(крім
наркотичних, жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо
психотропних лікарських засобів, прекурсорів та стабілізації цін на лікарські засоби і вироби
медичних газів) і вироби медичного призначення, медичного призначення»
оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру
оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби
медичного призначення, які придбаваються
повністю або частково за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, граничні
постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10
відсотків, що нараховуються до задекларованої
зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням
податків та зборів, а граничні торговельні
(роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що
нараховуються
до
закупівельної
ціни
з
урахуванням податків. При цьому фактичний
розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську
форму, дозування, споживчу упаковку лікарського
засобу, усі типи, види, марки виробів медичного
призначення не повинен перевищувати розміру
внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної
ціни у гривні.
Житлово – комунальне господарство
Органи місцевого самоврядування встановлюють
тарифи на житлово-комунальні послуги:
- водопостачання та водовідведення (крім
ліцензіатів Національної комісії, що здійснює

Закон України «Про житлово-комунальні
послуги», Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Постанова Кабінету Міністрів України від
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-

-

державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг);
теплопостачання (крім ліцензіатів Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг);
- утримання будинків та споруд і
прибудинкових територій;
вивезення побутових відходів;
захоронення та перероблення побутових
відходів (крім ліцензіатів Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг)

01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги»
Постанова Кабінету Міністрів України від
26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів»

Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради
встановлюють
вартість
ритуальних
послуг
відповідно до необхідного мінімального переліку
окремих видів ритуальних послуг, який затверджує
Міністерство регіонального розвитку та житловокомунального господарства

Закон України «Про поховання та похоронну
справу»
Накази Держкомітету з питань житловокомунального господарства від
19.11.2003
№193 «Необхідний мінімальний перелік
окремих видів ритуальних послуг» та №194
«Про
затвердження
Єдиної
методики
визначення вартості надання громадянам
необхідного мінімального переліку»
Продовольчі товари

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)».
Розпорядження
Миколаївської
обласної
державної адміністрації від 12 квітня 2011 року
№101-р, зареєстровано в Головному управлінні
юстиції
у Миколаївській області 15 квітня 2011 р. за
№45/1804 «Про встановлення граничних
торговельних надбавок на окремі продовольчі
товари»
Розпорядження
Миколаївської
обласної
державної адміністрації від 05.04.2011 №69-р,
зареєстровано в Головному управління юстиції
Миколаївської області 07.04.2011 №38/1797
«Про
встановлення
граничного
рівня
рентабельності виробництва хліба»
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2007 р. №1222 «Про затвердження
Порядку декларування зміни оптово-відпускних
цін на продовольчі товари»
Розпорядження
Миколаївської
обласної
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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

граничні рівні рентабельності пакування
(фасування) продовольчих товарів, щодо яких
запроваджено державне регулювання цін, без
урахування вартості сировини не вище ніж 10
відсотків.

державної адміністрації від 16.05.2011р.№143-р
зареєстровано в головному управління юстиції
Миколаївської області 23.05.2011 №72/1831
«Про введення регулювання оптово-відпускних
цін на окремі види продовольчих товарів і
встановлення граничних рівнів рентабельності
пакування (фасування) продовольчих товарів»
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996
№1548
«Про
встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17
квітня 2008 р. № 373 «Про затвердження
Порядку формування цін на продовольчі
товари, щодо яких запроваджено державне
регулювання»
Розпорядження голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 04.04.2011 №87-р
«Про
встановлення
граничного
рівня
рентабельності виробництва борошна»
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»
Розпорядження
Миколаївської
обласної
державної адміністрації від 16 травня 2011 року
№ 143-р, зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Миколаївській області від 23 травня
2011
року
№72/1831
«Про
введення
регулювання оптово-відпускних цін на окремі
види продовольчих товарів і встановлення
граничних рівнів рентабельності пакування
(фасування) продовольчих товарів»

Дитяче та громадське харчування
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації регулюють
(встановлюють):
граничні рівні рентабельності та торговельні
надбавки на дитяче харчування

граничні торговельні надбавки (націнки) на
продукцію громадського харчування, що
реалізується в загальноосвітніх, професійнотехнічних та вищих навчальних закладах

Постанова Кабінету Міністрів України від 25
грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»
Розпорядження
Миколаївської
обласної
державної адміністрації від 21 грудня 2005
№350-р, зареєстровано в головному управління
юстиції Миколаївської області 10 січня 2006
№1/1481
«Про
встановлення
граничної
торгівельної надбавки на дитяче харчування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25
грудня 1996 р. N 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»
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Мінагрополітики за погодженням з
Мінекономрозвитку та Мінфіном встановлює:
максимальні оптово-відпускні ціни на спирт
етиловий.
Постановою затверджено розмір мінімальних
оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види
алкогольних напоїв.
Коди виробів згідно з УКТЗЕД: 2208 60, 2208 70,
2208 90, 2208 30, 2208 40, 2208 50, 2206 00, 2208
20, 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00; 2204 29 10
00), 2205, 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00)

Розпорядження
Миколаївської
обласної
державної адміністрації від 29 квітня 2009-р,
№155-р зареєстровано в головному управління
юстиції Миколаївської області 5 травня 2009
№341635 «Про
встановлення граничних
торгівельних надбавок (націнок) на продукцію
громадського харчування, що реалізується в
загальноосвітніх, професійно-технічних
та
вищих навчальних закладах»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25
грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30
жовтня 2008 р. № 957 «Про встановлення
розміру мінімальних оптово-відпускних і
роздрібних цін на окремі види алкогольних
напоїв»

Залізничний транспорт
Мінінфраструктури
за
погодженням
з
Мінекономрозвитку та Мінфіном встановлює
тарифи на перевезення вантажів залізничним
транспортом у межах України та пов'язані з ними
послуги, а також на послуги з випробувань
автобусів, переобладнаних з транспортних засобів
іншого призначення, для підтвердження їх
відповідності вимогам безпеки

Мінінфраструктури
за
погодженням
з
Мінекономрозвитку встановлює тарифи на
перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу
залізничним транспортом у міжнародному та
внутрішньому сполученні (крім приміських
перевезень та перевезень швидкісними поїздами
категорії Інтерсіті+ у вагонах першого класу)

Управління залізниць за погодженням з Радою
міністрів
Автономної
Республіки
Крим,

Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)».
Наказ Мінтрансу та звязку
України від
26.03.2009 №317, Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 15 квітня 2009 р. за №
340/16356 «Про затвердження Збірника тарифів
на
перевезення
вантажів
залізничним
транспортом у межах України та пов'язані з
ними
послуги
та
Коефіцієнтів,
що
застосовуються до Збірника тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом
у межах України та пов'язані з ними послуги»
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)».
Наказ Міністерства інфраструктури України від
19.03.2012 №170 «Про затвердження Тарифів на
перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу
залізничним транспортом у внутрішньому
сполученні», зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 23 березня 2012 р. за №
447/20760
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення

6
обласними, Київською і Севастопольською повноважень органів виконавчої влади та
міськими
державними
адміністраціями виконавчих органів міських рад щодо
встановлюють тарифи на перевезення пасажирів і регулювання цін (тарифів)»
багажу залізничним транспортом у приміському
сполученні
Морський та річковий транспорт
Мінінфраструктури за погодженням з Кабінетом
Міністрів України тимчасово до утворення
національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері транспорту, встановлює:
- розміри ставок портових зборів в іноземній валюті;
- тарифи в іноземній валюті на спеціалізовані
послуги, що надаються у морському порту
суб’єктами природних монополій, за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України.

Мінінфраструктури
за
погодженням
з
Мінекономрозвитку встановлює:
- порядок справляння та розмір зборів за
реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі
України та Судновій книзі України та будь-які
подальші зміни зроблених у них записів, а також за
видачу суднових документів

Ст.19 Закону України «Про морські порти»;
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»
«Про портові збори», затверджено наказом
Міністерства інфраструктури України від
27.05.2013 № 316, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 12 червня 2013 р. за №
930/23462;
«Тарифи на послуги із забезпечення доступу
портового оператора до причалу, що перебуває
у
господарському
віданні
адміністрації
морських портів України», затверджено наказом
Міністерства інфраструктури України від
18.12.2015 № 541, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 22 грудня 2015 р. за
№1608/28053;
«Тарифи
на
послуги
із
забезпечення
лоцманського проведення суден», затверджено
наказом Міністерства інфраструктури України
від 03.12.2013 № 965 зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 р.
за № 2138/24670;
«Тариф на послуги з регулювання руху суден»,
затверджено наказ Міністерства інфраструктури
України від 03.12.2013 № 966, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013
р. за № 2139/24671;
«Порядок надання послуг з регулювання руху
суден», затверджено наказом Міністерства
інфраструктури України від 08.05.2013 № 291
«Про
затвердження
зареєстровано
в
Міністерстві юстиції України 24 травня 2013
р. за № 807/23339
Кодекс торговельного мореплавства України,
«Порядок ведення Державного суднового
реєстру України і Суднової книги України»,
затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 26.09.1997 № 1069;
"Положення про збір за реєстрацію суден у
Державному судновому реєстрі України і
Судновій книзі України», затверджений наказом
Міністерства транспорту України від 27.03.98
№ 93, зареєстрований в Міністерстві
юстиції
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України 10 квітня 1998 р. за № 233/2673;
Авіаційний транспорт
Мінінфраструктури
за
погодженням
з
Мінекономрозвитку встановлює:
- аеропортові збори в іноземній валюті за
обслуговування повітряних суден і пасажирів в
аеропортах України (посадка – зліт повітряного
судна, обслуговування пасажирів в аеровокзалі,
наднормативна стоянка повітряного судна,
забезпечення авіаційної безпеки);

Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»;
«Аеропортові
збори
за
обслуговування
повітряних суден і пасажирів в аеропортах
України», затверджено наказом Міністерства
транспорту та зв`язку України від 14.04.2008 №
433,
зареєстровано
в
Міністерстві
юстиціїУкраїни 14 травня 2008 р. за
№408/15099
- ставки плати в іноземній валюті за послуги з «Ставки плати за послуги з аеронавігаційного
аеронавігаційного обслуговування повітряних обслуговування повітряних суден у повітряному
суден у повітряному просторі України
просторі України», затверджено наказом
Міністерства транспорту України
від
15.09.2010 №669, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 24 вересня 2010 р. за
№844/18139
Транспортні послуги
Виконавчі комітети сільських, селищних та Закон України «Про місцеве самоврядування в
міських рад встановлюють тарифи на транспортні Україні»
послуги
Зв’язок загального користування
Кабінет Міністрів України затверджує тарифи на Указ Президента України від 18.04.2005 № 663
послуги урядового зв’язку, що надаються «Про
забезпечення
урядовим
зв’язком
посадовим особам підприємств, установ і посадових осіб»;
організацій
«Тарифи на послуги спеціального зв’язку»,
затверджено наказом Державного підприємства
спеціального зв’язку від 10.03.2016 № 78
Кабінет Міністрів України встановлює розмір «Розміри плати за видачу, продовження строку
плати за видачу, продовження строку дії, дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій
переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на на користування радіочастотним ресурсом
користування радіочастотним ресурсом України
України», затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 22.02.2006 р. № 200
Кабінет Міністрів України встановлює розмір Закон України «Про телекомунікації»,
плати за виділення номерного ресурсу і порядок її «Розмір плати за виділеня номерного ресурсу»,
внесення
затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 27.12.2008 р. № 1147
Адміністрація
Держспецзв’язку
встановлює Постанова Кабінету Міністрів України від
граничні тарифи на послуги конфіденційного 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
зв’язку, які надаються споживачам в Національній повноважень органів виконавчої влади та
системі конфіденційного зв’язку
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»,
«Граничні тарифи на послуги конфіденційного
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Мінінфраструктури
за
погодженням
з
Мінекономрозвитку встановлює тарифи на
приймання та доставку вітчизняних періодичних
друкованих видань за передплатою

Мінінфраструктури
за
погодженням
з
Мінекономрозвитку та
Пенсійним
фондом
встановлює тарифи на оплату послуг, пов’язаних з
виплатою і доставкою пенсій та грошової
допомоги населенню, що виплачуються з коштів
Пенсійного фонду
Національна комісія з питань регулювання зв’язку
встановлює:
- тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні
послуги

- тарифи на універсальні поштові послуги

зв’язку,
які
надаються
споживачам
у
Національній системі конфіденційного зв'язку»,
затверджено наказом Адміністрації Державної
служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України від 07.08.2013 № 420,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3
вересня 2013 р. за № 1512/24044
«Тарифи
на
приймання
та
доставку
вітчизняних періодичних друкованих видань за
передплатою»,
затверджено
наказом
Міністерства
інфраструктури
України
20.08.2015
№
335,
зареєстровано
в
Міністерстві юстиції України 08 вересня 2015 р.
за №1082/27527
«Тарифи на оплату послуг, пов'язаних з
виплатою і доставкою державних пенсій та
грошової допомоги», затверджено наказом
Міністерства транспорту та зв`язку України від
19.09.2007 №828, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2007 р. за
№1090/14357
Закон України «Про телекомунікації»,
«Граничні тарифи на
загальнодоступні
телекомунікаційні
послуги»,
затверджено
рішенням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у
сфері
зв’язку
та
інформатизації
02.09.2015
№
455,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2015 р. за № 1151/27596
Закон України «Про поштовий зв’язок»,
«Граничні тарифи на універсальні послуги
поштового зв’язку», затверджено рішенням
Національної
комісії,
що
здійснює
державне регулювання
у
сфері
зв’язку
та
інформатизації
07.04.2015
№
193,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2015 р. № 461/26906

Паливно – енергетичні ресурси
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
державні
адміністрації
регулюють
(встановлюють):
торговельні (постачальницько-збутові) надбавки,
нормативи рентабельності на паливно-енергетичні
ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне
побутове, гас освітлювальний, торф паливний
кусковий,
дрова,
торф'яні
брикети,
газ
скраплений), що відпускаються населенню для
побутових потреб

Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)
Розпорядження
Миколаївської
обласної
державної адміністрації від 22.01.2007р, №21-р
зареєстровано в головному управління юстиції
Миколаївської області 29.01.2007 №2/1523 «Про
встановлення нормативу рентабельності на
дрова, що відпускаються населенню для
побутових потреб»
Розпорядження
Миколаївської
обласної
державної адміністрації від 12.07.2001р, №438-
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р зареєстровано в головному управління юстиції
Миколаївської області 23.07.2001 №89/1034
«Про ціни на вугілля, що відпускаються
населенню та про відміну торговельної
надбавки на хліб»
Медичні послуги
Рада Міністрів АРК, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації
встановлюють
тарифи на платні послуги, що надають лікувальнопрофілактичні державні і комунальні заклади
охорони здоров’я

Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)».
«Перелік платних послуг, які надаються в
державних закладах охорони здоров'я та вищих
медичних закладах освіти», затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 17
вересня 1996 р. N 1138
Розпорядження
Миколаївської
обласної
державної адміністрації від 4 грудня 2005
№454-р, зареєстровано в головному управління
юстиції Миколаївської області 11 січня 2010
року № 1/1668 «Про встановлення тарифів на
платні послуги, що надають лікувальнопрофілактичні державні і комунальні заклади
охорони здоров’я Миколаївської області»
Мінсоцполітики здійснює регулювання цін на Постанова Кабінету Міністрів України від 25
протезно-ортопедичні вироби і технічні засоби грудня 1996 р. N 1548 «Про встановлення
профілактики інвалідності та реабілітації.
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»
«Норматив рентабельності технічних та інших
засобів реабілітації», затверджено наказом
Міністерство соціальної політики України
30.08.2016 № 950, зареєстровано в Міністерстві
юстиції
України 13
вересня
2016
р.
за № 1245/29375
Ветеринарні послуги, послуги в сфері безпечності харчових продуктів, карантину та захисту
рослин
Мінагрополітики за погодженням з
Мінекономрозвитку та Мінфіном встановлює:
тарифи та платні послуги, що надаються
державними установами ветеринарної медицини,
крім тарифів на проведення обстежень (експертиз),
які є підставою для видачі документів дозвільного
характеру, що затверджуються Кабінетом
Міністрів України;
максимальні оптово-відпускні ціни на спирт
етиловий.

«Порядок формування тарифів на ветеринарні
послуги, що надаються державними установами
ветеринарної
медицини»,
затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 4
листопада 2009 р №1167,
Постанова Кабінету Міністрів України від 25
грудня 1996 р. N 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)»
«Розміри плати за послуги, які надаються
територіальними органами
та бюджетними
організаціями центрального органу виконавчої
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влади, який реалізовує державну політику у
сферах безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів, карантину та захисту
рослин», затверджено наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України
13.02.2013
№
96 (у
редакції
наказу Міністерства
аграрної
політики та
продовольства України 26.01.2016 № 18),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7
березня 2013 р. за № 380/22912
Постанова Кабінету Міністрів україни від 28
грудня 2011 р №1348 «Деякі питання надання
послуг
Державною
ветеринарною
та
фітосанітарною
службою,
органами
та
установами що належать до сфери її
управління»; Наказ Мінагрополітики України
від 13.02.2013 № 96 Зареєстровано: Мін'юст
України від 07.03.2013 № 382/22914 «Розміри
плати за послуги, які надаються бюджетними
установами, що належать до сфери управління
Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби, з питань охорони прав на сорти
рослин»
Санітарно – епідеміологічні послуги
Кабінет Міністрів України затверджує тарифи
(прейскуранти) на роботи і послуги, що
виконуються і надаються за плату установами та
закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби

Закон України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення» від
24.02.1994,
«Тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги,
що виконуються і надаються за плату
установами та закладами державної санітарноепідеміологічної
служби»,
затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від
27.08.2003 за № 1351

Землеустрій та проведення землеоціночних робіт
Державний комітет по земельних ресурсах разом з
Міністерством фінансів і Міністерством економіки
затверджує розміри оплати земельно-кадастрових
робіт та послуг. ( Документ взято з сайту
Верховної Ради України )

Закон України «Про захист конституційних
прав громадян на землю»,
«Порядок виконання земельно-кадастрових
робіт та надання послуг на платній основі
державними органами земельних ресурсів»,
затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 1 листопада 2000 р. N 1619 ,
«Граничні розміри плати з виконання
землевпорядних робіт», затверджені наказом
Державного комітету України по земельних
ресурсах від 12.08.2004 за № 264

Плата за проживання в гуртожитках
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МОН, МОЗ, інші міністерства та центральні
органи виконавчої влади, до сфери управління
яких належать навчально-виховні заклади, за
погодженням з Мінфіном встановлюють
граничний розмір плати за проживання в
студентських гуртожитках.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації регулюють
(встановлюють): граничний розмір плати за
проживання в гуртожитках (крім студентських
гуртожитків) громадян України, осіб без
громадянства та іноземців, які займають
приміщення, що знаходяться у спільному
користуванні кількох осіб, які не перебувають у
сімейних відносинах.
Органи місцевого самоврядування встановлюють
тарифи на послуги для гуртожитків, що
призначаються для проживання одиноких
громадян (житловими приміщеннями спільно
користуються кілька осіб, які не перебувають у
сімейних стосунках)

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548
«Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)»,
«Граничний розмір плати за проживання в
студентських гуртожитках вищих навчальних
закладів державної та комунальної форм
власності» затверджено наказом Міністерства
освіти і науки молоді і спорту України
Міністерства фінансів України, Міністерства
охорони здоровя від 28.03.2011 №284/423/173,
зареєствровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2011 р. за №520/19258
Розпорядження Миколааївської обласної
державної адміністрації

Закон України «Про житлово-комунальні
послуги», Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Постанова Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги»

Інвентаризація нерухомого майна
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації регулюють
(встановлюють):
тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, на
оформлення прав власності на об'єкти нерухомого
майна та реєстрацію таких прав, при цьому розмір
плати за виготовлення бланків та видачу свідоцтв
про право власності на житлове (житлові)
приміщення у гуртожитку не може перевищувати
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548
«Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)»,
Розпорядження
Миколаївської
обласної
державної адміністрації від 11.01.2010 р №1-р,
зареєстровано в головному управління юстиції
Миколаївської області 04.02.2010 № 5/1672
«Про
встановлення
тарифів
на
на
інвентаризацію
нерухомого
майна,
на
оформлення прав власності на об'єкти
нерухомого майна та реєстрацію таких прав»

Послуги, що надаються у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та
непродовольчих товарів
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації регулюють
(встановлюють):

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548
«Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)»,
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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), торговельно-технологічного
та/або холодильного устаткування у торговельних
об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та
непродовольчих товарів.

Розпорядження
Миколаївської
обласної
державної адміністрації від 15 липня 2009 р
№287-р, зареєстровано в головному управління
юстиції Миколаївської області 19 серпня 2009
№ 51/1652 «Про встановлення нормативу
рентабельності за надання в оренду торгових
приміщень
(площ)
устаткування
на
торгівельних обєктах, на ринках з продажу
продовольчих та непродовольчих товарів»

Платні послуги,
що надаються державними органами та установами центральних органів виконавчої влади
відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України переліків за затвердженими
тарифами
Стаття 61 Закону України "Про освіту", статті 64 та 65 Закону України "Про вищу освіту",
постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 903 "Про удосконалення механізму
регулювання плати за послуги у сфері освіти", «Перелік платних послуг, які можуть надаватися
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної
та комунальної форми власності», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27
серпня 2010 р. № 796, «Порядок надання платних послуг державними та комунальними
навчальними закладами» затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1196/18491
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р №1348 «Деякі питання надання послуг
Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами що належать до
сфери її управління»; Наказ Мінагрополітики України від 13.02.2013 № 96 Зареєстровано: Мін'юст
України від 07.03.2013 № 382/22914 «Розміри плати за послуги, які надаються бюджетними
установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з
питань охорони прав на сорти рослин»
«Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами",
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639,
«Порядок надання платних послуг державними архівними установами», затверджено наказом
Головного архівного управління від 16.09.1999р. №59, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 1999р за №659/3952
«Перелік платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління
Державного агентства водних ресурсів», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26
жовтня 2011 року № 1101,
«Порядок визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до
сфери управління державного агентства водних ресурсів України», затверджено наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерства фінансів України 25.12.2013 №544/1561/1130 зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 25 січня 2014 р. за № 163/24940
«Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами»,
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180;
«Порядок та умови надання платних послуг бюджетними науковими установами», затверджено
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України 01.12.2003 №798/657/351, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 р. за № 1169/8490
«Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та
комунальній формі власності», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня
2011 р. за №1271,
«Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на
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державній та комунальній формі власності», затверджено наказом Міністерства культури України,
Міністерства фінансів України та міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
01.12.2015 №1004/1113/1556, П
«Порядок справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі
документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг,
що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання»,
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 за №746
«Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними насіннєвими інспекціями
Міністерства аграрної політики», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17
травня 2002 року № 647
«Розміри плати за надання послуг державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної
політики», затверджено наказом Міністерства аграрної політики України Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції від 23.08.2002 № 240/257, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України4 вересня 2002 р. за № 729/7017
«Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, національної
поліції та Державної міграційної служби», і розміру плати за їх надання, затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р.№795
Стаття 20 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану",
«Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного
стану», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 №1168
«Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану»,
затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 N 3335/5, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за № 1380/18675
«Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що
утримуються за рахунок бюджетних коштів», затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2009 р №356,
«Порядок та умови надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються
за рахунок бюджетних коштів», затверджено наказом Наказ Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту», Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України 28.08.2009
N3042/1030/936, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 листопада 2009 за № 1042/17058 р.
«Перелік платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку,
що утримуються за рахунок бюджетних коштів», затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 28 квітня 2009 р. № 424,
«Порядок надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та
відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», затверджено наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки
України 18.01.2010 № 29/9/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2010 р. за №
128/17423

