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1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного 
регулювання

Проект рішення Стегіанківської сільської ради "Про встановлення Туристичного 
збору та затвердження відповідного Положення на 2019 рік" розроблений на виконання 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, 
які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення 
сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) 
послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце
перебування в зазначений строк.

Згідно ст. 268.3.1. Податкового Кодексу України ставка збору встановлюється у 
розмірі до 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та до 5 відсотків - для в’їзного туризму 
Від розміру [мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення єдиного 
порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного 
збору.

2. Цілі державного регулювання
Проектом даного рішення передбачається приведення ставок податку у 

відповідність до Податкового кодексу України.
Цілі:

забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України - встановлення в 
громаді ставок туристичного збору в межах, визначених Податковим кодексом України, 
граничних розмірів ставок;
- наповнення дохідної частини селищного бюджету .

ЗІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення 
встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті. які., не 
передбачають регуляторного впливу - відсутні. Обраний спосіб досягнення встановлених 
цілей є «^раціональніший, оскільки визначені проблеми не можуть бути розв'язані 
шляхом ринкових механізмів та потребують державного регулювання. У зв'язку з цим 
досягнення зазначених цілей можливе лише шляхом прийняття Степанківською 
сільськбю радою відповідного рішення.
Проектом рішення сільської ради «Про встановлення Туристичного збору та 
затвердження відповідного Положення на 2019 рік» пропонується встановити 
туристичний збір у розмірі 0.5 відсотка для внутрішнього туризму та 5 відсотків для 
в їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січн# звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 
Справляння збору здійснюються:
а) адміністраціями готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами 
готрльного типу, санаторно-курортними закладами;



б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на 
поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на 
праві користування за договором найму;

4. Механізм реалізації мети.
Проектом рішення передбачається встановлення туристичного збору.
Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Стенаннівської об'єднаної 

територіальної громади.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами 

аналізу розміру надходжень сум сплати Туристичного збору до бюджету.

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження 
запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання 
вимог регуляторного акта

реалізація даного проекту не потребує додаткових матеріалів та інших витрат. Дія 
цього проекту поширюється на фізичних та юридичних осіб - платників податків.

Цілі досягаються ПКУ, оскільки в ньому чітко визначено платники та ставки 
туристичного збору, база та особливості справляння збору, податкові агенти та порядок 
його! сплати. На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали 
впровадженню та виконанню вимог акту фізичними і юридичними особами. Зовнішніми 
чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є зміна законодавства щодо 
питань оподаткування.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного
акта

Прийняття цього проекту приведе туристичний збір до положень Податкового 
кодексу України та дозволить забезпечити сільський бюджет додатковими фінансовими
ресурсами.

Сфера впливу Вигоди Витрати

Органи ; 
місцевого 
самоврядуванн я

іаткові
арешти

Встановлення єдиного порядку 
розрахунку та сплати 
туристичного збору на території 
громади

Додаткові надходження до 
бюджету

Прозорий механізм справляння 
туристичного збору

Процедура розробки 
регуляторного акту (витрати 
робочого часу спеціалістів 
пов'язані з підготуванням 
регуляторного акту та 
витрати на оприлюднення 
проекту рішення

Витрати відсутні

Обов'язки щодо справляння 
туристичного збору та йог о 
сплата до сільського 
бюджету

Споживачі Можливість реалізації соціальних витрат на проживання 
заходів у зв’язку з додатковими (ночівлю) в місцях, 
надходженнями до селищного визначених ПКУ 
бюджету від туристичної галузі



7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Термін дії регуляторного акта: на 2019 рік.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта

є: І
- розмір надходжень туристичного збору до селищного бюджету;
- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія 
акта.

9І. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься вщстеження 
сіл льгативноеті регуляторного акта у разі його ухвалення
базове відЬтеження проводиться до дня набрання чинності регуляторного акта, 
повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до кінця 201 9 року.


