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ЗАТВЕРЖУЮ 
Заступник міського голови 

 
_____________Д.В. Сіваш 

 
 
 

З В І Т 
про результати відстеження результативності регуляторного акта –  

рішення Слов’янської міської ради від 08.07.2011 №9-ХІ-6  
«Про туристичний збір» 

 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 
Рішення Слов’янської міської ради від 08.07.2011 №9-ХІ-6 «Про туристичний збір». 
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження  
Управління стратегічного планування, інвестиційної політики та 

зовнішньоекономічних зв’язків Слов’янської міської ради. 
 
3. Цілі прийняття акта 
Основними цілями прийняття регуляторного акта є: 
- реалізація державної політики в податковій сфері, спрямованої на поповнення 

доходної частини міського бюджету для виконання програм соціально-економічного 
розвитку міста; 

- виконання вимог Податкового кодексу України стосовно туристичного збору; 
- встановлення обґрунтованих ставок збору. 
 
4. Строк виконання заходів з відстеження  
З 01.01.2012 по 01.01.2015 року. 
 
5. Тип відстеження  
Періодичне відстеження.  
 
6. Метод одержання результатів відстеження 
Для проведення періодичного відстеження використовувалися статистичні показники. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних 
 
Аналіз результативності регуляторного акту проведений на основі даних Слов’янської 

ОДПІ ГУ Міністерства доходів у Донецькій області про фактичну кількість податкових 
агентів на території міста Слов’янська. 

 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
 

Показники результативності 
 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Сума надходжень збору, тис. грн. 
 

14,92 22,86 15,25 

Кількість податкових агентів, уповноважених 
на справляння туристичного збору, од. 

11 11 11 



 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 
 
Після набрання чинності регуляторного акту в 2013 році збільшилися на 53,2% обсяги 

надходжень від туристичного збору до міського бюджету, що вказує на досягнення головної 
мети його прийняття. За результатами 2014 року показники надходжень зменшилися на 
33,3%. Основна причина - припинення діяльності суб’єктів господарювання під час активної 
фази антитерористичної операції на території міста Слов’янськ.  

Кількість податкових агентів, уповноважених на справляння туристичного збору, не 
скоротилася. Нарікання від користувачів акту відсутні.  

Наступне періодичне відстеження буде проведено у 2018 році. 
 
 
 
 

В. о. начальника управління        А. М. Матвієнко 
стратегічного планування, інвестиційної  
політики та зовнішньоекономічних зв’язків 


