
АнАлIз

регуляторного впливу про€кту реryляторного акта - рiшення (про
встановлення ryристичного збору па територii Кегичiвськоi селищноi

Ради>

IJей ана,чiз реryляторного впливу (надалi - Аналiз) розроблений на
виконання та з дотриманням вимог Закону Украiни <Про засади державноi
реryляторноТ полiтики у сферi господарськоi дiяльностi> та Методики
проведення аналiзу впливу та вiдстеження результа,гивностi впливу
реryляторного акта затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
11.03.20l4 NэЗ08 <Про затвердженшI методик проведення аналiзу впJrиtsу та
вiдстеження результативностi реryляторного акта>> зi змiнами, внесеними
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16.12.2015 Л!1151 та визначас
правовi та органiзацiйнi засади реа,чiзачiI про€кту рiшення КегичiвськоТ
селищноi ради пПро встановлення туристичного збору на територii
Кегичiвськоi селищноi ради>.

Регулятtiрний орган: Кегичiвська селишна рада.
Розробник про€кт"ч рiшення : фiнансовий вiдцiл Кегичiвськоi селищноirO3рOOник про€кry рlшення: Фlнансовии вlддlл кегичlвськоl селищноl ради.
Розробник аналiзу реryляторного впливу: фiнансовий вiддiл Кегичiвськоi
селицноi ради.

1. Визначення проблеми, яку передбача€ться розв'язати шляхом
регулювання

Законом Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> та Податковим
кодексом Украiни повноваження щодо встановлеIiня мiсцевих податкiв i зборiв
покладенi на органи мiсцевого самоврядування.

Прийняття ставок на 2022 piK повинно вiдбутись iз дотриманням
Податкового кодексу Украiни та положень Закону УкраiЪи <Про засади
державrIоi реryляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>, що вимагае
прийняття рiшення про мiсцевi податки i збори з дотриманIшм реryляторноi
процедури.

Згiдно з л. 12.З.4 Податкового кодексу Украiни визначено, що органи
мiсцевого самоврядування приймають рiшення про встановлення мiсцевих
податкiв i зборiв та офiцiйно оприлюднюють до 25 липня року, що переду€
бюджетному перiоду, в якому плануеться ix застосування. В iншому разi норми
вiдповiдних рiшень застосовуються не ранiше початку бюджетного перiоду, що
настае за плановим перiодом.

Прийняття цього регуляторного акта дасть можливiсть здiйснення
контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору.
поповнити мiсцевий бюд;кет, шо надасть ]могу спря\lувати отриманi кошти вiд
сплати податку на вирiшення соцiальних проблем територiальноi громади та
покращення iнфраструктури громади.



.Щаним про€ктом регуляторного акта визнача€ться

туристичного збору, об'скт та база оподаткування, ставки
обчислення суми збору, порядок та термiни його сплати.

регулюе органiзацiйнi та економiчнi вiдносини, пов'язанi
туристичного збору на територiт громади.

На територii Кегичiвськоi селищноТ ради на даний час зареестрований

один суб'ект господарювання, що справляе туристичний збiр - ФОП
Триryбенко Л.о. Фактичнi надходження за 2020 piK - 1'0 тис.грн, очiкуванi
надхсдження за 202il piк - 1,1 тис.грн, прогнознi надходження вiд
запропонованих розмiрiв ставок збору в перший piK реryлювання - 1,2 тис. грн.

Беручи до уваги, шо надходження вiд сплати туристичного збору ло бюджету
кегичiвськоi селищноi ради постiйно зростае|, можна зробити висновок, що на

територii Кегичiвськоi селищноi ради створене сприятливе економiчне

середовиI_tlе лля функцiонування готельного бiзнесу. Тому встановлення ставок
не матиме негативного впливу на суб'ектiв господарюван я i не призведе до
надмiрного навантаження на бiзнес.

При прийня i рiшення ми прагнемо забезпечити баланс iHTepeciB ycix
cтopiн - суб'ектiв господарювання, населення та органу мiсцевого
самоврядування.

Пiдтвердження важливостi проблеми.
У разi прийняття рiшення <Про встановлення туристичного збору на

територii. Кегичiвськоi селищноi ради> очiкусться, що до бюджету Кегичiвськоi
се.пищноi ради надiйдуть кошти зi сплати туристичного збору в clMi 1,2тис.грн.

Прийняття рiшення з даного питання необхiдне для прозорого та

ефективного встановленнrl мiсцевих податкiв, здiйснення необхiдного
контролю за повнотою проведення платежiв, необхiдностi наповнення бюджету
кегичiвськоi селищноi ради та направлення коштiв на соцiа"rьнi програми
громади, зокрема: програми соцiальноI пiдтримки незахищених верств

населення; утримання дошкiльних навчаJIьних закладiв; утримання
загал bHoocBiTH ix шкiл громадиl поточниЙ ремонт дорiг. органiзацiя
благоустрою населених пунктiв,, розвиток iнфраструктури територii громади.

Враховуючи вищенаведене, фiнансовим вiддiлом Кегичiвськоi селищноi

ради розробляеться проект рiшення <Про встановлення туристичного збору на

територii Кегичiвськоi селищноi ради> та публiкуеться на сайтi Кегичiвськоi
селищно1 ради,

OcHoBHi групи, на якi проблема справля€ вплпв:
Таблиця 1

коло платникiв
збору, порядок

Проект рiшення
зi справлянням

Групи (пiлгрупи) Так Hi

Громадяни так

!ержава так



Суб'скти так

господарювання, у тому
числi суб'екти маlrlого

пiдприемництва

обгрунryвання немо ливостi вирiшення проблеми за допомогою

ринкових механlзмlв.

Застосування ринкових механiзмiв для вирiшеннJI вказаноi проблеми не е

можливим, оскiльки здiйснення вищезазначених заходiв с засобом державного

реryлювання та вiдповiдно до податкового кодексу украiни е компетенцiею

селищноi ради.
обгрунryвання неможпивостi вирiшення проблеми за допомогою

дiючих регуляторних aKTiB.

зазначена проблема не може бути вирiшена за доIIомогою дlючих

реryля,горЕих aKTiB так, як дiя рiшення Кегичiвськоi селищно'i ради
norп"pro.r""" тiльки на 2021 piK. На наступний бюджетний piK у громадi

вiдсутнiй нормативно-правовий акт, що унеможJIивлю€ нарахування та сплату

туристичного збору. Наслiдком е недоотримання бюджетом надходжень у
фшиИ piK регулювання на прогнозованому piBHi близько |,2 тис, грн,, якi

можливо було б направити на фiнансування соцiально важливих цiльових
програм громади, бюджетноi сфери в галузях освiти, охорони здоров'я,

соцiаrrьного захисту, житлово-комунЕrльного та дорожнього господарства тощо.

2. Щiлi державного реryлювання

осяовними цiлями прийняття пропонованого реryляторного акту е:

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу Украiни;
- встановJIення в селищнiй радi ставок туристичного збору в межах, виз-

начених Податковим кодексом Украiни, граничних розмiрiв ставок;

- впорядкувати та вдоскон€Lпити наданнJI готельних послуг;
- наповнення дохiдноi частини бюджеry Кегичiвськоi селищноi ради;.
- здiйснення планування та прогнозуваншI надходжень вiд туристичного

збору при формуваннi бюджету;
- встановити доцiльнi i обrрунтованi розмiри ставок туристичного збору з

урахуванням рiвня платоспроможностi громадян та суб'ектiв господарюваЕня

та вiдповiдно до потреб бюджету Кегичiвськоi селищноi ради;
- забезпечити сво€часне надходження до бюджету Кегичiвськоi селищноТ

ради туристичного збору в перший piK реryлювання 1,1 тис.грн.;
_ забезпечити вiдкритiсть процедури, прозорiсть лiй органу мiсцевого

разi прийняття цього рiшення:



- вiдсутнiсть потреби в наданнi готельних ослуг через зниження
житт€вого рlвня громадян;

- оронда житла у фiзичних осiб;
- зменшення кiлькостi вiдряджених фiзичню< осiб.

Iндикатори досягнення цiлей реryляторного акта:
- кiлькiсний - надходження податку до доходноi частини бюджеry

Кегичiвськоi селищноi ради наповнюють заг€tпьний фонд бюджету, з якого
здiйснюеться фiнансування соцiально важливих цiльових програм, бюджетноi
сфери в галузях освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту. житлово-
комунального та дорожнього господарства тощо (фактичнi надходження за
2020 piK - 1,0 тис, грн, очiкуванi надходження за 2021l piK - 1'1 тис.грн,
прогнозtli надходження вiд запропонованих розмiрiв ставок податку в перший
piK реryлювання - 1,2 тис. грн. Чисельнiсть платникiв податку llрогнозовано на
2022 ptK складатиме 1 особа;

- часовий - вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни щодо
встановлення ставок податку;

- якiiний - piBeHb поiнформованостi суб'ектiв господарювання та,/або

фiзичних осiб з основних положень акта.
Ухвачення рiшення сприя€ пiдвищенню рiвня податковоi дисциплiни,

контролю державноi податковоi служби в частинi забезпечення свосчасних та в
повному обсязi податкових надходжень до бюджеry, eKoHoMii часу на його
запровадження за рахунок встановлення чiтких вимог до його прозоростi.
доцiльностi, що спричинило формування умов для ефективного виконання
вимог чинного законодавства та надходжень до бюджету.

.Щотримання правових аспектiв буде виконано шляхом направлення:
- проекry рiшення селищноi ради до {ержавноТ регуляторноi служби

УкраiЪи для отримання пропозицiй щодо його удосконалення вiдповiдно до
принципiв державноi регуляторноi полiтики;

- копii ухвaulеного рiшення селищноТ ради (за формою, затвердженою
Постановою ЛЪ483), а також в електронЕому виглядi iнформацii щодо ставок та
податкових пiльг iз сплати податку до контролюючих органiв у термiни,
визначенi Кодексом.

3. Визначення та оцiнка альтернативних способiв досягнення цiлей
3. 1 Визначення zL]Iьтернативних способiв

Таблиllя2

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива1

Не прийнятгя регуJIяторного
акта (за,rишення iснуючоi на

даний момент сиryацii без змiн)

Така альтернатива е неприйrrятною в зв'язку з тим, що
дiя рiшення Кегичiвськоi селищноi ради поширюеться
тiльки на 2021 piK. На настlпний бюджетний piK у
громадi вiлсутнiй нормативно-правовий акт, що
унеможливлюе нарахування та сплату туристиаIного
збору. Наслiдком с недоотрим,шня бюджетом надходжень

у перший piK регулювання на прогнозованому piBHi
близько 1,2 тис. грн., якi можливо було б направити на



бiнансува""я соцiшIьно важJIивих цiльових програм

громади, бюджетноi сфери в галузях освiти, охорони

здоров'я, соцiа,цьного захисту, житлово-комунаJIьного та

дорожнього господарства тощо. Втрати селищного

бюджету не дозвоJuIть профiнансувати заходи

соцiального та економiчного значення громади.

Альтернатива2
Прийн}ти рiшення <Про

встановлення т)ристичного
збору на територii КегичiвськоТ

селищноi ради> у
запропонованому виглядi

,щотримання вимог податкового законодавства.

забезпечеяня досягнення цiлей державного регулюв'шня,
Прийнятгя даного рiшення селищноi ради забезпечить

досягнути встановлених цiлей, чiтких та прозорих

механiзмiВ справляннЯ та сплати туристичIrого збору, а

також вiдповiдне наповнення бюджету Кегичiвськоi
селищноi ради. До бюджету надiйде 1,2 тис.грн,, що

дозволить профiнансувати заходи соцiального та

економiчного значення територiальноi громади,

З.2. Оцiнка вибраних аJIьтернативних способiв досягнення цiлей

опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер iHTepeciB держави,

громадян та суб'ектiв господарюваннJI.

Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB держави (органiв мiсцевого
самоврядування)

Таблиця 3

Вид альтернативи Вигоди Витратп

Альтернатива1 Вигоди вlдсугЕl.
Недоотримання Еадходжень
до бюджету КегичiвськоТ
селищноi рали в перший piK

регулювання . 
n1

прогнозованому plBнl
1,2 тис. грн.

Дй рiшення Кегичiвськоi
селищноi ради поширюсться
тiльки на 202l piK. На настlпний
бюджетний piк у громалi
вirсутнiй нормативно-правовий
акт, що
нарaLхуваЕня

\.неможJIивлюе
та сплату

т)ристичного збору. Наслiлком с
недоотримання бюджетом
надходжень у перший piк

регулювання HlI прогнозованому
piBHi близько 1.2 тис. грн,. якi
можливо бу;rо б направити на

фiнансування соцiа,rьно
вФкливих цrльових програм
громади, бюджетноi сфери в

гмузях освiти, охорони
здоров'я, соцiального захисту,
житлово-ком),'Itfu,lьного ,f а

дорожнього господарства тощо
(описанi в розлiлi l)

Альтернатива2 1.Забезпечення вiдповiдних l .Затрачений час на розроблення



наJходжень до бюджету | регуляторного акту.
Кегичiвськоi селищноI рали | 2.Затрачений час на проведення
вiд сплати т}ристичного ] вiлстежень результати BHocTi

збору в перший piK ] дшого регуляторЕого акта та

регулювання в cyMi 1,2 процедур з його оприлюднення.
тис.грн..
2. Створення фiнансових
можливостей селищноi ради l

для задоволення сочiальних 
|та iнших потреб 
|

територlапьно1 громади.
з.забезпечення вимог
чинного з аконодilвства щодо
встановлення мiсцевих
податкiв i зборiв.

Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB громадян

Таблиlм4

Вид альтернатпви Вигоди Витрати
А;tьтернатива1 Вiлсlтнi Вiдс)тнi.

Альтернатива 2 Сплата тlристичного збору за
обrрунтовалими ставка]\4и.

Вiдкритiсть процедури,
прозорiсть дiй мiсцевого
саr,Iоврядув,шня. Вирiшення
бiльшоi кiлькостi соцiа.rьних
проблем за рах}нок зростання
дохiдно'i чаётини бюджету.

Сплата збору за
встаItовлеilими ставками
вiдповiдно до Податкового
кодексу Украihи.
Надходження до бюджету
КегичiвськоТ селищноi ради
на прогнозованому piBHi вiд
сплати туристичного збору
можуть складати в перш ий
piK регулювання 1,2тис.грн.,
що будуть спрямованi на
виконання цiльових
прогр€м та фiнансування
бюджетноi сфери в галузях
освiти, охорони здоров'я,
соцlilльного захисту,
житлово-ком).Ilального та
дорожнього господарства
тощо.

I



Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB суб'сrсгiв господарювання

Таблиця 5

Таблиця 6

Показник Велпкi Середнi Малi MiKpo Разом
Кiлькiсть суб'ектiв

господарювzlння, що
пiдпадаоть пiд дiю

регулювання,
одиниць

1 l

Питома вага групи у
загмьнiй кiлькостi,

вiдсоткiв

100 l00

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива1 Не сплачуеться збiр через

неможливiсть обрахрання.
Через вiдсlтнiсть

регулюванЕя, яким
визначаються розмiри ставок
збору, вигоди для 1 платника

збору

Вiдс}тнi витрати в частинi
сплати збору.
Тому вiлсутня можливiсть
збiльшення видаткiв для

фiнансування соцlаJIьно
важливих цiльових програм,
бюджетноi сфери в га,тузях
освiти, охорони здоров'я,
соцlа.]ьного захисту,
житлово-комунального та
дорожнього господарства
тощо (описанi в роздiлi I).

Бюджет
селиlцноi
в перший

ради
piK

кегичiвськоi
недоотрима€

регулювання
1,2 тис.грн.

Альтернатива2 Створення прозорого
механiзму врегулювання

ставки туриqтичного збору в

рамках вимог Податкового
кодексу УкраiЪи

Часовi витрати на отримання
iнформачii щодо змiн у
оподаткуваннi. iнше: пряvi
матерiальнi витрати на
сплату збору суб'ектами
господарювання. якi
пiдпадаоть пiд дiю
регулювання.
Прогнознi витрати при
сплатi полатку в перший piK

регулювання - 1,2тис. грн.,



4. Вибiр найбiльш оптимального алыернатпвного способу досягнення
цlлеи

Таблим7

Рейтинг результативноетi
(досягнеяня цiлей пiд час

вирiшення проблеми)

Бал результативностi
(за чотирибальною
системою оцiнки)

KoMeHTapi щодо
присво€ння вiдповiдного

балу
Альтернативаl Вiдсутнi витраги. З

01.0\ ,2022 в громадi не
встановлено розмiр ставки
збору, вiдповiдно не

нараховуеться та не
сплачу€ться збiр. Наслiдком
€ недоотримання
надходжень до бюджету
Кегичiвськоi селищноi ради
коштiв на прогнозованом)/
piBHi |,2 тис.грн., що
обмежить фiнансувшlня
першочергових видаткiв. якi
мtlють тенденцiю до
збiльшення. I-{e пов'язано iз
зростанням заробiтноi плати
працiвникiв бюджетноi
сфери, пiлвищенням тарифiв
на енергоносii тошо.
Негативний вплив буле
завдано
громадi,

територrfu,1ьнlи
оскiльки

вiдсутнiсть надходжень до
бюджету ставить пiд загрозу

фiнансування соцiа,rьно
важливих цiльових програм.
бюджетноi сфери в галузях
освiти. охорони здоров'я.
соцiа:rьного захисту
населення, житлово-
ком}.нального та
дорожнього господарства
тощо

Альтернатива2 Цей реryляторний акт
вiдповiдае потребалл у
розв'язаннi визначеноТ
проблеми та принципаr,t

державноТ регуляторноi
полiтики. Затвердження
такого регуJUIторного акта
забезпечить дотримtшIц
вимог податкового
зitконодавства. Необхiднiсть



аIсга зумовлена наJIвнiстю на
територii селищноi ради
одного суб'€кту
господарськоi дiяльностi,
котрий займаеться
готельним бiзнесом.

Оцiнка ступеня досягнеЕня визЕачеЕих цiлей визначаеться за чотирибальною

системою, де:
4 - цiлi прийняття регуJIяторного акта, якi MoxtyTb бути досягнутi повною

мiрою(проблеми бiльше не буле);
3 - цiлi прийнятгя регуляторного акта, якi можуть бlти досягнутi майже повною

мiрою (yci важливi аспекти проблеми iснувати не будlть);
2 - цiлi прийняття реryJIяторного акта, якi можуть бути досягнlтi частково (проблема

значно зменшиться, деякi важливi та критичнi аспекти проблеми залишагься невирiшеними);
1 - цiлi }тваJIення реryляторного акта, якi не мож)ть бути цосягнlтi (проблема

продовкуе iснувати).

оцiнка впливу реryляторного акта на конкуренцiю в рамках проведення аналiзу

реryляторного впливу
Таблиця 8

Рейтинг
результативно

cTi

Вигоди (пiдсумок) Витрати
(пiлсумок)

Обгрунryвання
вИповИного мiсця

альтернативи у
рейтинry

Альтернатива2 Врегулювання
правовiдносин
суб'скта
господарювання i
ко}rтролюючих
органiв у процесi
справляння збору.
максимальнi
надходження до
мiсцевого бюджеry

.Щержава: Вiдсутнi
Громадяни: Вiдс}тнi
Суб'екти
господарювання:
витрати: CyMapHi.

Цей реryляторний акт
вiдповiдас потребам у
розв'язаннi визначеноi
проблеми та принципам
державноi реryляторноТ
полiтики. Затвердження
такого реryляторного акта
забезпечлтгь дотримання
вимог податкового
законодавства.

Альтернатива l звiтнiсть по
нарахуванню та сплатi
туристичного збору не
подаеться до
конlролюючого
орган)/. Особи, якi
бущть отримувати
послуги з тимчасового
проживання на
територiТ селищноТ

ради, не будуть
сплачувати
ryристичний збiр.

Вiдсутнiсть
надходжень до
бюлжегу Кегичiвськоi
селищноТ ради, проте
на територiТ громади
наявний один суб'екг
господарськоi
дiяльностi, котрий
займаеться готельним
бiзнесом.

Щана альтернатива
суперечить вимогам ПКУ



Таблиця 9

Вирiшення проблеми можJIиве лише шляхом прийняття рiшення
Кегичiвськоi селищноi рали <Про встановлення туристичного збору на

територii Кегичiвськоi селищноi ради>. Перевага обраного виду обумовлена

процесами, якi спрямованi на збереження мережi закладiв по наданню

готельних послуг, ефективним використанням його можливостей у економiцi

громади,. з.Utучевням бiльшоi чисельностi юридичних та фiзичних осiб-

пiдприемчiв до надання готельних послуг.
Згiдно з Податковим кодексом УкраiЪи до повIlоважень мiсцевих рад

належить прийняття рiшення про встановленrrя мiсцевих податкiв i зборiв, в

тому числi i туристичного збору.

Таким чином для реалiзачii обрано Альтернативу 2 - встановлення
економiчно-обгрунтованих ставок туристичного збору, що е посильними для
платникiв податкiв,, rрунтуеться на dагальнообов'язковостi виконання BciMa

учаснIlками правовiдносин у системi оподаткування норм зазначеного рiшення
та забезпечить фiнансову основу самостiйностi органу мiсцевого
самоврядування Кегичiвськоi селищноi ради.

5. Механiзми та заходи, якi забезпечать розв'язапня визпаченоi проблеми
Запропонованi механiзми реryляторного акту за допомогою яких можна

розв'язати проблему. В результатi визначення цiлt, проведення анаJIlзу поточноl
ситуачiт на територiт кегичiвськот селищнот ради, ана_лiтичних показникiв
пiвденного управлiння гудпс у Харкiвськiй областi, основним механiзмом
який забезпечить розв'язання визначеноi проблеми с встановлення

Рейтинг Арryменти щодо переваги
обраноТ альтернативи / причини

вiдмови вiд альтернативи

Оцiнка ризику зовнiшнiх
чинникiв на дiю
запропонованого

регуляторного акта

Альтернатива 2 Цей регу.пяторний акт вiдповiдас
потребам у розв'язаннi визначеноТ
проблеми та принципам державноТ

регуляторноi полiтики.
Затвердження такого регуJlяторного
акта забезпечить дотримання вимог
податкового законодавства.

Змiни у Подагковому кодексi
Украiни, зменшення
кiлькостi платникiв збору.
полiтична та економiчна
ситуацiя в KpaiHi.

Апьтерriатива l Вiдсутяiсть надходжень до селищного
бюджету, проте на територii громади
наявний один суб'скт госполарськоi
дiяльностi, котрий займаеться
готельним бiзнесом.

Змiни до .{инного

зtконодавства:
- Податковqго кодексу
УкраiЪи;
- Бюджет1-1ого кодексу
УкраIни;
- Та iншi закони.

запропонованих ставок туристичного збору.



Заходи, якi мають здiйснити

реryляторного акту:
органи влади для впровадження цього

Розробка проекту рiшення Кегичiвськоi селищноt ради <Про

встановлення туристичного збору на територii Кегичiвськоi селищноi ради) та

АРВ до нього;
ОприлюдненЕя проекту рЕlзом з АРВ та отриманюI пропозицiй та

зауважень;
Пiдготовка експертного висновку постiйноi вiдповiдальноi KoMicii цодо

вiдповiдностi проекту рiшення вимог tми статей 4, 8 Закону Украiни <Про

засади державноi реryляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>;
Отримання пропозицiй по удосконаJIенню вiд .Щержавноi регуляторноi

служби Украiни;
оприлюднення рiшення у встановленому законодавством порядку;

Проведення заходiв з вiдстеження результативностi прийнятого рiшення.

б. Оцiнка виконаннЯ вимог регулЯторного акта залежно вй pecypciB,
якими розпоряджаються органи виконавчоi влади чи органп мiсцевого

самоврядування, фiзичнi та юридичнi особи, якi повиннi проваджувати або
виконувати цi вимоги.

прийняття даного реryляторного акту спрямований на правове

реryлювання господарських i адмiнiстративних вiдносин мiж громадянами, якi

не проживаютЬ на територiТ Кегичiвськоi селищноi раДи, суб'ектами
господарювання, органами мiсцевого с€lмоврядування й фiскальними органами.

Вiдповiдно до cTaTTi 73 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
ykpaiHi>> рiшення, прийнятi органами мiсцевого самоврядування в межах

наданих iM повноважень, е обов,язковi для виконання BciMa розташованими на

вiдповiднiй територii органами виконавчоi влади, об'еднаЕнями громадян,

пiдприемствами, установами та оргdнiзацiями, посадовими особами, а також
громадянами,

Моiкливiсть досягнення зазначених цiлей обlрунтована тим, що
запропоноване реryлювання забезпечуе прозорiсть дiй органiв мiсцевого
самоврядування по встановленню чiткоj процедури сплати турисТичного збору.

Бюджеr,нi I]итратИ на ыtп.iiн ic,r,pyBaH", регулювання суб'сктiв
госпо.]арськоi .liя_rьностi не пiдлягають розраiунку. оскiльки встановлеtti

нормами Податкового кодексу Украiни. Органи мiсцевого самоврядування
надiленi лоВНова/кення]\lи лише встановлювати ставки мiсцевих податкiв i

зборiв, не зNliнюючи поряlIок ii обчислення, сплати та iншi адмiнiстративнi
процедури

Здiйснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання
маJIого пiдприемництва (додаток l до аналiзу впливудля суб'ектiв

реryляторного акта (Тест маJIого пiдприемничтва)).



7. Обrрунryвання запропонованого строку дii реryляторного акта
На дiю цього регуляторного акта негативно можуть вплинути

впровадження карантинних заходiв, економiчна криза, значнi темпи iнфляцii,

рiзке пiдвищення тарифiв на енергоносii та продукти харчування при
незмiнному розмiрi MiHiMa"rbHoi заробiтноi плати. I(i фактори впливають на
piBeHb платоспроможностi населення
пiлприсмни t_tbKoi дiял bHocTi.

та призводять до закриття

TepMiH дii запропонованого реryJuIторного акта необмежений з моменту
набрання його чинностi, iз можливiстю внесення до нього змiн та його вiдмiни

у разi змiни чинного законодавства чи в iнших необхiдних випадках.

8. Визначення показникiв результативностi дii регуляторного акта
Виходячи з цiлей державного регулювання, визначених у другому роздiлi

аналiзу реryляторного впливу, для вiдстеження резул ьтативностi цього

реryляторного акта обрано TaKi прогнознi показники:
Таблиця l0

назва показника 2022 piK 2023piK
Надходження до мiсцевого бюджету
туристичного збору вiл платникiв
(грн.)

1200 1з 00

зага.чьна кiлькiсть платникrв
т}ристичного збору, чол.

I ]

Витрати суб'ектiв господарювання на
адмiнiстративнi прочедури щодо
виконання регулювання та звiтування
(грн.)

521.,82 56з,б8

PiBeHb поiнформованостi суб'ектiв
господарювzlння стосовно основних
положень регуляторного акта

Високий
Проект рiшення оприJIюднюсться на
офiцiйному сайтi.

Один екземп,tяр надасться ло мiспевого органу

Державноi фiскальноi служби УкраiЪи.

TaKi соцiологiчнi показники як (час, що витрачаеться суб'сктами
господарювання на виконання вимог акта> та <розмiр коштiв, що витрачаються
суб'ектами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта)) не

розглядаються, оскiльки цим реryляторним актом встановлюються тiльки
ставки мiсцевих податкiв i зборiв та не передбачаеться проходження суб'ектами
господарювання додаткових процедур.

Прийняття вищезазначеного рiшення ради надас можливlсть:
- отримати стабiльнi надходження до бюджету;
- збiльшити обсяги видаткiв для забезпечення фiнансування

повноважень органiв мiсцевого самоврядування.
На досягнення цiлей у разi прийняття цього рiшення можуть вплинути TaKi

негативнi зовнiшнi фактори, як:
несплата СГ!, туристичного збору;



- зменшення кiлькостi сгд, що обрали такий вид дiяльностi як

надання готельних послуг.
Позитивними факторами будуть:
- додатковi надходження до бюджету;
- здiйснення планування та прогнозуваннJI Irадходжень вlд сплати

туристичного збору при формуваннi бюджету,

9. Визпачення заходiв, за допомогою яких здiйснюватиметься вiдстеження
. результативностi лii регуляторного акта

Базове вiдстеження результативностi буле здiЙснюватися з дати набрання

чинностi цього акта протягом З0 днiв, тобто з 0|.0|.2022 по З 1 ,01.2022 року.
Повторне вiдстеження результативностi регуляторного акта здiйснюеться

через piK з дня набрання ним чинностi.- 
Перiодичне вiдстеження результативностi реryляторного акта

здiйснюсться кожнi три роки, починаючи з дня виконання заходlв 1з повторного

вiдстеження.
вiдповiднi вiдстеження булуть проводитись шляхом аналlзу статистичних

даних. У рамках статистичного методу вiдстеження буле проведено на пiдставi

дч""* .rодчr*овоi iнспекцii про надходження коштiв до мiсцевого бюджету в

частинi сплати туристичного збору та кiлькостi платникiв,

при проведенi вiдстеження результативностi даного регуляторного акту

булуть використовуватись офiчiйнi статистичнi данi,

Начальник фiнансового вiддiлу
Кегичiвськоi селищноi ради олена ТАРАсоВА



Додаток l
до Методики проведення
ана,,liзу вп,,lиву

реryляторного акта

тЕст
малого пiдпри€мництва (М-Тест)

1. Консультацii з представниками малого пiдприемництва щодо
оцiнки впливу реryлювання.

консультацii щодо визначення впливу запропонованого регулювання на

суб'сктiв мzLпого пiдприемництва та визначення детаJIьного перелlку процедур,

виконання яких необхiдно для здiйснення реryлювання, Ilроведено

розробником з l березня 2021 р. по l квiтня 2021 р.
Таблиця 1

2.вимiрювання впливу реryлювання на суб'ектiв малого
пiдприемництва:

кiлькiсть суб'ектiв мшIого пiдприемництва, на яких поширюеться

реryлювання: 1 (одиниця), у тому числi мiкропiдприемництва 1 (олиничя) та

маJlого пiдприемництва 0 (одиниць);

питома вага суб'ектiв М ого пiдприеМництва у загальнiЙ кiлькостi суб'ектiв
господарювання, на яких проблема справля€ вплив 100 (вiдсоткiв).

Порядковий
номер

Вид консультацii (публiчнi
консультацii прямi (круглi столи,

наради, робочi зустрiчi тощо),
iнтернет-консультацii прямi
(iнтернет-форуми, соцiал bHi

мережi тощо), запити (до

пiдприемцiв, експертiв, науковцiв
тощо)

кiлькiсть
учасникiв

консультацiй,
осiб

OcHoBHi результати
консультацiй (опис)

l.

2.

Телефоннi розмови iз rrлатником
туристичного збору

Робочi зустрiчi

.Щоведення до вiдома
опитувtшого,

обтрунтування
необхйностi прийнятгя

зазначеного про€кту

регуJUIторного акту

Отримання iнформацii



3.розрахунок витрат суб'ектiв малого пiдприсмництва на виконання

вимог реryлювання.
Таблиця2

Витрати за
п'ять poKiB

ПерiодичнiУ перший piK
(стартовий piK
впроваджеЕнrI

регулювання)

Найменування оцiпки

оцiнка "прямих" витрат суб'скгiв малого пiдприсмничтва на виконаяня реryлювання

Прилбаяня необхiдного обладнання
(пристроiв, машин, механiзмiв)

Процедури повiрки та_/або постановки
на вiдповiдний облiк у визначеному
органi лержавноi влади чи мiсцевого
сalмоврядування

Прочелури експлуатацii обладнання
(експлуатачiйнi витрати - витратнi

Процед}ри обслуговування
обладнання (технiчне обслlтовуваяня)

Iншi прочелури (сплата податку)

оцiнка BapTocTi адмiнiстративних процедур суб'скгiв малого пiдпрлr€мництва щодо

Процедури отримання первинноТ

iнформачiТ про вимоги регулювання (1

година для вивqення реryляторного акга).

Проuелури органiзацiТ виконанrrя вимог

реryлювання:

2l3,58

Процелури офiчiйного звiryвання-сплата
подат].ry - поквартальна=l *40,14* l2 годин) 48l ,68 2562.96

lковий

]оur"п

0,0 
l

0,0Ilool

0

ý)D 1:)



Iz

l)

Прочелури щодо забезпечення процесу

перевiрок

Вiдсутнi
(перевiрка

вiдбуваеться
податковим
iнспекгором)

х

0-

5z1,82

Iншi проuелури (угочнrтги)

не передбачено

Р*о", ipr""n,

х

х

__]
х

0

I4 56з.68 2176,54

l5

lб

Кiлькiсть суб'сюiв малого пiдприемництва,

що повиннi виконати вимоги реryлюваннJl,
одиниць

Фiзичних осiб

Юриличних осiб

l

1

0

Сумарно, гривень

Фiзичних осiб

lОридичних осiб

521 ,8z

521 ,82

0

56з,68

56з,68

0

)116 \д

27,76,54

0

++ Примiтка. Щля розрахунку витрат використовусться мiнiма,тьний розмiр заробiтноТ плати

згiдно Закону УкраТни <Про,ЩержiвниИ бюлжет Украiни на 2021 pio MiHiMa,rbHa заробiтна плата

ЬОЬЬ .pn., По"rа"Ъ*u Кабiнеry ЙiHicTpiB Украiни вiд 29.О12020 р. Nэ 67l <Про схвалення Прогнозу

"*ono"i""o.o 
та соцiального poa""rny УпрчЙ и на 2021-202З роки>, opieHToBaHa_MiHiMa,rbHa заробiтна

плата 6700 грн.. а у погодинrrо"у ройiрi 40,14 грн (6700+ l2Mici2O0З (норма робочого часу у 2022р)),

на 202З piK 
'opicHToBaHa мiнiмЙЙа заробiтна тtлжа '7176 грн,, а у погодинному розмiрi 43,Зб грн

(7l76* 12Mic/l986 (норма робочого часу у 2024-2025 р)).

Бюджетнi витрати на адмiнiстрування регулювання
суб'ектiв малогр пiдприсмництва

розрахунок бюджетних витрат на адмiнiстрування регулювання
здiйснюсться окремо для кожного вiдповiдного органу державноi влади чи

органу мiсцевого са,Iоврядування, що з€rлучений до процесу реryлювання,- 
.Щержавний орган, для якого здiЙснюеться розрахунок BapтocTi

адмiнiстрування реryлювання: Пiвденне управлiння Головного управлiння ДIС
у Харкiвськiй областi

00



Таблиця 3

Прочед.чра реryлювання
суб'сктiв мдлого та

мiкро-пiлприемництва)

Плановi
витрати
часу на
процеду

ру

BapTicTb
часу спiв

робiтника
органу

державноi
влдди

вiдповiдноi
категорii
(заробiтна

плата)

оцiнка
кiлькостi
процедур
за piK, що
припдда
ють на
одного

счп,скта

Оцifiка
кiлькостi
суб'сктiв,

що
пiдпадаю

ть пiд
дiю

процеry-
ри

реryлюва
ння

Витра-
тп на

адмiнiст
рувапня
регулю-
вання*
(за piK),
гривень

i. Облiк суб'екта
господарювання, що
перебувас у сферi

регулювання:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поточний контроль за
суб'ектом
господарювання, що
перебувае у сферi

регулювання, у тому .тислi

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

3. Пiдготовка,
затвердження та
опрацювiшня одного
окремого акта про
порушення вимог

регулювання

0 0 0 0

4. Реалiзацiя одного
окремого рiшення щодо
порушення вимог

реryлювання:

0 0 0 0 0

5. Оскарження одного
окремого рiшення
суб'ектами
господарюваЕня

0 0 0 0 0

6. Пiдготовка звiтностi за

результатами регулювання 0 0 0 0 0

7. Iншi адмiнiстративнi
процедури (уточнити) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разом за piK: х х х 0.00

Сlмарно за п'ять poKiB: х х х х х

l



4. Розрахунок сумарних витрат суб'сктiв малого пiдприсмництва, що
виникlють на виконання вимог регулювання

Таблиця 4

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходiв для малого
пIдпри€мництва щодо запропонованого регулювання

На ocHoBi аналiзу статистичниХ даних, визначено' що з€lзначена сума €

прийнятною для суб'сктiв маJIого пiдприсмництва i впровадження
компенсаторних (пом'якшувальних) процедур не потрiбно.

Таблиця 5

Процедура, що потребуе корегування Кореryючий механiзм
х х

Показник CyMapHi витати малого
пiдприемництва на

виконalння запланованого
регулювання за перший piK,

гривень

CyMapHi витрати мzrлого
пiдприсмництва на

виконання запланованого

регулювання за п'ять poKiB,
гривень

3аплановане регулювання 0 0

За ploB застосування
компенсаторЕих механiзмiв
для малого пiдприемництва

0 0

Порядковий
номер Показник

Перший piK
реryлювання
(стартовий)

За п'ять
poKiB

l Оцiнка "прямих" витрат суб'сктiв маrого
пiдприемництва на виконання регулювання l200 6400

2

Оцiнка BapTocTi адмiнiстративних процедур
для суб'ектiв ма,rого пiдприемництва щодо
виконання регулювання та звiryвання

521,82 2776,54

3
CyMapHi витрати ма_llого пiдприемництва на
виконанвя запланованого регулювання |721,82 9176,54

4
Бюджетнi витрати на адмiнiстрування

регулювання суб'сктiв малого
пiдприемництва 0 0

5
ClMapHi витрати на виконання
запланов:lного регулювання l721,82 9l76,54



Сlмарrrо: змiна BapTocTi

регулюванЕя малого
пiдприсмництва

Начальник фiнансового вiддiлу
кегичiвськот селищнот ради олена ТАРАсоВА


