
Аналіз регуляторного впливу 

 проекту рішення «Про затвердження ставок та положення про порядок 

справляння  туристичного збору на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області» 

 

1.Визначення і аналіз проблеми 

Аналіз впливу регуляторного акта - проекту рішення Саф’янівської 

сільської ради «Про затвердження ставок та положення про порядок справляння 

туристичного збору на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 

11.09.2003 № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»,  Методики проведення аналізу впливу регуляторного 

акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. 

Податковий кодекс України визначає вичерпний перелік податків та зборів, 

що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, врегулювання відносин, 

що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів. 

Відповідно до статі 10 розділу І Податкового кодексу України, до 

повноважень сільських рад належить встановлення туристичного збору для 

фізичних та юридичних осіб. 

Прийняття такого регуляторного акта, надасть можливість встановити 

туристичний збір, що буде діяти на території Саф’янівської сільської ради. 

 

2. Визначення цілей державного регулювання 

Основною метою розробки нормативно - правового акта є виконання вимог 

Податкового кодексу України для забезпечення відповідних надходжень до 

бюджету сільської ради. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

   В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути 

неприйняття такого регуляторного акту. 

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання проблеми 

Основним механізмом вирішення цілей пропонується внести на розгляд 

сесії Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області проєкт 

рішення «Про затвердження ставок та положення про порядок справляння 

туристичного збору на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області». 

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей. 

Прийняття зазначеного регуляторного акту повністю забезпечує досягнення 

цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу, сприятиме уникненню колізій в 

законодавстві та попередженню виникнення конфліктних ситуацій між органами 

державної податкової служби та платниками туристичного збору. 

 

6. Очікувані результати прийняття акта 



Впровадження проекту рішення «Про затвердження ставок та положення 

про порядок справляння туристичного збору на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області» дозволить привести ставки такого 

збору у відповідність до чинного законодавства та запровадити єдині ставки на 

території  Саф’янівської сільської ради, забезпечити надходження до бюджету 

сільської  громади. 

7. Строк дії акта 

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений. У разі 

виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за 

підсумками аналізу відстеження їх результативності, вноситимуться зміни до 

запропонованого регуляторного акта. 

 

8. Визначення показників результативності акту 

Показниками результативності даного регуляторного акта є надходження до 

бюджету сільської громади  туристичного збору від фізичних, які прибувають на 

територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської 

громади про встановлення туристичного збору та тимчасово розміщуються у 

місцях проживання (ночівлі), визначених  підпунктом 1 пункту 5 Положення про 

порядок сплати туристичного збору на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області. 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності акта 

Основним заходом, за допомогою якого буде здійснюватись відстеження 

результативності регуляторного акта, буде аналіз фактичних надходжень по 

сплаті туристичного збору на підставі статистичних показників контролюючого 

органу. 

          Строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження 

пропонується встановити у відповідності з вимогами Закону України «Про 

державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності» та ПКМ 

України від 11.03.2004року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу 

впливу та відстеження результативності регуляторного акта». 
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