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Звіт
про результати відстеження результативності регуляторного акту — рішення
Слов'янської міської ради від 08. 07. 2011 № 9-ХІ-6
“Про туристичний збір”(зі змінами)
1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Слов'янської міської ради від
змінами)

08.07.2011 № 9-ХІ-6 “Про туристичний збір”(зі

2.Назва виконавців заходів з відстеження
Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради
3. Цілі прийняття акта
- реалізація державної політики в податковій сфері, спрямованої на поповнення доходної
частини 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 08.06.2018 по 08.07.2018 року
5. Тип відстеження
Періодичне відстеження.
6. Метод одержання результатів
Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалась шляхом аналізу
статистичної інформації, отриманої від Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області
щодо фактичних надходжень до бюджету міста від суб'єктів господарювання - податкових
агентів, уповноважених на справляння туристичного збору на території міста Слов'янськ.
Виходячи з цілей регуляторного акту, для відстеження результативності обрані
статистичні показники:
- сума надходжень туристичного збору, (тис. грн.);
- кількість податкових агентів, уповноважених на справляння туристичного збору, (од.);
- кількість осіб, які отримують послуги з тимчасового проживання (ночівлі), (од.);
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно положень регуляторного акта,
(%).
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Найменування
показника

01.04.2017

01.04.2018

%

сума
надходжень
туристичного збору,
(тис. грн.)

7,2

7,6

106

кількість податкових
агентів,
уповноважених
на
справляння
туристичного збору,
(од.)

11

11

100

кількість осіб, які
отримують послуги з
тимчасового
проживання (ночівлі),
(од.)

799

850

106

рівень
поінформованості
суб'єктів
господарювання
стосовно
положень
регуляторного акта,
(%).

100

100

-

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених
цілей

Даний регуляторний акт має позитивну динаміку в надходженні до міського бюджету,
тому не потребує змін та доповнень.
Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2018 році” та до листів Міністерства фінансів України від 16.05.2017 №
8143/5/99-99-12-02-03-16 “Про розгляд звернень” та від 26.03.2018 № 11230-17-10/8220
“Щодо повноважень органів місцевого самоврядування у прийнятті рішень про встановлення
місцевих податків та зборів” , та з метою уникнення бюджетних втрат та збалансування
показників місцевих бюджетів при їх формуванні та виконанні, а також враховуючи те що
Податковий кодекс України містить ряд норм, відповідно до яких передбачається щорічне
прийняття рішень стосовно місцевих податків та зборів. Слов'янською міською радою
прийнято рішення від 27.06.2018 № 12-XLV-7 “Про подовження дії на 2019 рік рішення
Слов'янської міської ради від 08.07.2011 № 9-ХІ-6 “Про туристичний збір” (зі змінами)”.
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