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Про надання матеріалів

На виконання статті 34 Закону України „Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” надсилаємо матеріали за описом згідно з 
додатком для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта 
відповідно до принципів державної регуляторної політики.

1. Проект рішення Зарічненської селищної ради VIII скликання „Про встановлення 
туристичного збору на території Зарічненської селищної територіальної громади” 
на 2 арк. в 1 прим.

2. Аналіз регуляторного впливу на 8 арк. в 1 прим.
3. Експертний висновок постійної комісії селищної ради з питань бюджету, 

фінансів, податків, планування соціально-економічного розвитку, житлово- 
комунального господарства’ та комунальної власності, підприємництва та 
транспорту щодо регуляторного акта -  проекту рішення селищної ради „Про 
встановлення туристичного збору на території Зарічненської селищної 
територіальної громади” на 1 арк. в 1 прим.

4. Копія повідомлення про оприлюднення проекту акта на 1 арк. в 1 прим.
5. Копія рішення Зарічненської селищної ради від 10.12.2020 №33/1-2020 „Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
Зарічненської селищної ради на 2021 рік” на 3 арк. в 1 прим.

Державна регуляторна служба України
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

Додатки:

Зарічненський селищний голова Богдан КВАЧУК

http://www.zarichne.rvadmin.gov.ua
mailto:radazarich@ukr.net


ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьме скликання 
(дев’ята сесія)
РІШЕННЯ

2021 року
ПРОЕКТ 

№ /9-2021

Про встановлення 
туристичного збору на території 
Зарічненської селищної територіальної 
громади

Керуючись ст. 268 Податкового кодексу України, п. 24 ч.І ст. 26, ч. 1 ст. 59,
ч. 1 ст. 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Зарічненська 
селищна рада

1. Затвердити Положення про туристичний збір (додаток).
2. Встановити з 01 січня 2022 року на території Зарічненської селищної 

територіальної громади туристичний збір та розмір ставки збору:
2.1. 0,1 відсотка - для внутрішнього туризму від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, 
для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

2.2. 0,3 відсотка - 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.

3. Всі питання, не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до 
норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший 
можливий спосіб.

5. Рекомендувати Головному управлінню ДПС у Рівненській області 
здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю нарахування податку до 
бюджету Зарічненської селищної територіальної громади.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань бюджету, фінансів та податків, планування соціально-економічного 
розвитку, житлово-комунального господарства, та комунальної власності, 
підприємництва та транспорту (Улітко В.М).

В И Р І Ш И Л А :

Селищний голова Богдан КВАЧУК



о

Додаток
до рішення селищної ради 
від ___. 2021 року № /9-2021

Положення 
про туристичний збір

1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до 
бюджету Зарічненської селищної територіальної громади ради.

2. П латники збору
2.1. Платники збору визначені підпунктом 268.2.1 пункту 268.2 статті 268 

Податкового кодексу України.
2.2 Платниками збору не можуть бути особи, які визначені підпунктом 

268.2.2 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

3. Ставка збору
3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення 

особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 
статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі 0,1 відсотка - для внутрішнього 
туризму та 0,3 відсотка - 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.

4. База с п р а в л я н н я  збору
4.1. База справляння визначена' підпунктом 268.4.1 пункту 268.4 статті 268 

Податкового кодексу України.

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).
5.1. Місця проживання (ночівлі) визначені підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 

статті 268 Податкового кодексу України.
5.2. Податкові агенти визначені підпунктом 268.5.2 пункту 268.5 статті 268 

Податкового кодексу України.

6. Особливості справляння збору
6.1. Особливості справляння збору визначені пунктом 268.6 статті 268 

Податкового кодексу України.

7. Порядок сплати збору
7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 
строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 
надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за



місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий 
підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної 
податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар
Зарічнєнської селищної ради Наталія ПРОНЬКГНА

С
П
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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту рішення Зарічненської селищної ради 

“Про встановлення туристичного збору на території Зарічненської селищної
територіальної громади”
І. Визначення проблеми

Відповідно до статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу 
України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування 
встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого 
самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та 
зборів та офіційно оприлюднюють до 1 5 липня року, що передує бюджетному 
періоду, в якому планується їх застосування.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо 
міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків 
і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі 
податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового 
кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Зарічненської селищної ради 
“Про встановлення туристичного збору на території Зарічненської селищної ради” 
підготовлено відповідно до вимог Закону України від 1 1.03.2003 № 1 160-1У “Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, 
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 і .03.2004 № 308 із змінами.

Туристичний збір зараховується в повному обсязі до місцевого бюджету та, 
відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду 
бюджету, забезпечуючи збалансованість дохідної частини бюджету та 
задоволення нагальних потреб бюджету Зарічненської селищної територіальної 
громади. Кошти від його надходження спрямовуються на забезпечення діяльності 
функціонування бюджетних установ, благоустрій території, виконання програм 
соціально-економічного розвитку Зарічненської селищної ради.

Виходячи з вищевикладєного, з метою виконання вимог Податкового 
кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної 
частини бюджету Зарічненської селищної територіальної громади, виконання 
програм соціально-економічного розвитку Зарічненська селищна рада мас 
прийняти рішення ”Про встановлення туристичного збору на території 
Зарічненської селищної територіальної громади”. Прийняття рішення з даного 
питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок із сплати 
туристичного збору. Відсутність регулювання туристичного збору може привести 
до невиконання вимог чинного законодавства України.

Метою розроблення даного проекту рішення є забезпечення надходжень до 
бюджету (обсяг яких у 2019 році склав 0,5тис.грн, 2020 році - 7,9тис.грн), 
регламентування відносин щодо сплати туристичного збору, платниками якого є 
громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на 
територію Зарічненської селищної ради, на якій діє рішення Зарічненської
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селищної ради про встановлення туристичного збору5> та тимчасово розміщуються 
у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 
258 Податкового кодексу України (далі -  Податковий кодекс).

Групи (підгрупи) Так
Г ромадяни Так
Орани місцевого самоврядування Так
Суб'єкти господарювання, Так
у тому числі суб'єкти малого Так
підприємництва*

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення 
місцевих податків і зборів є виключно компетенцією органів місцевого 
самоврядування. Застосування процедури не має альтернатив, проблема 
встановлення місцевих податків і зборів не може бути розв’язана за допомогою 
ринкових механізмів.

її. Цілі державного регулювання
Основною метою прийняття відповідного рішення є виконання вимог ст.ст. 

10, 12, абз. 2,3 п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, що дозволить 
забезпечити відповідність розмірів ставок законодавчим вимогам та надасть 
можливість отримання надходжень до бюджету.

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеною 
в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями його прийняття є:
- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при 
вирішенні питань, пов’язаних із забезпеченням дотримання вимог податкового 
законодавства зі справляння туристичного збору;
- наповнення доходно!- частини бюджету Зарічненської селищної територіальної 

громади на виконання власних повноважень.
III. Визначення га оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернативаї По закінченню 2021 року діюче на території Зарічненської
Не виносити на розгляд сесії селищної ради Положення про встановлення туристичного
Зарічненської селищної ради та не збору мас бути скасовано, як таке, що не пройшло
приймати рішення “Про регуляторну процедуру і не поширюється на подальші
встановлення туристичного збору періоди. Потенційні платники податків залишаться без 
на території Зарічненської нормативного акта, що регулюватиме відносини між ними
селищної територіальної громади” та Зарічненською селищною радою. Питання нарахування

та сплати збору на території громади буде не врегульовано. 
Очікувані втрати бюджету Зарічненської селищної 
територіальної громади в результаті неприйняття рішення 
складатимуть 9.0 тис.грн. що не дозволить профінансувати 
заходи соціального, економічного значення.

Альтернатива 2 Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятною.
Прийняття рішення рішення “Про Прийняття даного рішення забезпечить чіткий та прозорий
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встановлення туристичного збору механізм справляння туристичного збору, встановлення 
на 'території Зарічненської ставки туристичного збору дасть можливість забезпечити
селищної територіальної громади” надходження до бюджету Зарічненської селищної 
у запропонованому вигляді. територіальної громади у 2022 році коштів в розмірі понад

9,0. лис.грн та в подальшому, враховуючи підвищення 
привабливості території громади для туризму, дозволить 
збільшити обсяг надходжень.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи
Альтернатива!
Не виносити на розгляд сесії 
Зарічненської селищної ради ті 
не приймати рішення “Про 
встановлення туристичного 
збору на території 
Зарічненської селищної 
територіальної громади”
Альтернатива 2
Прийняття рішення “Про 
встановлення туристичного 
збору на території 
Зарічненської селищної 
територіальної громади” у 
запропонованому вигляді.

Оцінка
Вид альтернативи

Альтернатива 1
Не виносити на розгляд сесії 
Зарічненської селищної ради та 
не приймати рішення “Про 
встановлення туристичного 
збору на території 
Зарічненської селищної 
територіальної громади”

Вигоди
Вигоди відсутні

1. Забезпечення дотримання 
вимог Податкового кодексу 
України, реалізацію наданих 
органам місцевого 
самоврядування 
повноважень.
2.Забезпечення надходжень 
до бюджету Зарічненської 
селищної територіал ьної 
громади від сплати 
туристичного збору.
З- Забезпечення подальшого 
підвищення привабливості 
території громади.
4.Посилення фінансових 
можливостей для 
задоволення соціальних 
потреб громади.

впливу на сферу інтересів
Вигоди

Вигоди відсутні

Витрати

Витрати відсутні

Витрати на підготовку проекту 
регуляторного акту, АРВ, 
засідання робочої групи, 
оприлюднення регуляторного 
акту, відстеження 
результативності впровадження 
регуляторного акта

громадян
Витрати

Витрати відсутні
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Альтернатива 2
Прийняття рішення рішення 
"‘Про встановлення 
турис тичного збору на 
території Зарічненської 
селищної територіальної 
громади” у запропонованому 
вигляді.

Вирішення соціально- 
економічних проблем громади 
за рахунок наповнення 
дохідної частини бюджету 
Зарічненської селищної 
територіальної громади від 
сплати туристичного збору . 
Підвищує привабливість 
території громади для туризму.

Витрати відсутні

Оцінка впливу на сферу іінтересів суб'єктів господарювання
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом

Кількість суб'єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 

регулювання, одиниць

0 0 1 0 1

Питома вага групи у 
загальній кількості, відсотків

0 0 100% 0 100%

Вид альтернативи
Альтернатива 1
Не виносити на розгляд сесії 
Зарічненської селищної ради та 
не приймати рішення рішення 
“Про встановлення 
туристичного збор-у на 
території Зарічненської 
селищної територіальної 
громади”
Альтернатива 2
Прийняття рішення "Про 
встановлення туристичного 
збору на території 
Зарічненської селищної 
територіальної громади” у 
запропонованому вигляді.

Вигоди
Сплата податків за 

мінімальними ставками.

Забезпечує досягнення цілей 
державного регулювання. 
Збільшує привабливість та 
території громади для туризму. 
Дозволяє наповнювати 
місцевий бюджет власними 
надходженнями з метою 
подальшого вирішення 
соціал ьно-еко ном і ч них 
проблем. Забезпечує прозорі та 
зрозумілі умови з питань 
справляння туристичного 
збору.

Витрати
Витрати відсутні

Витрати відсутні



Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого, середнього 
і мікро підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не 
проводився за причини відсутності суб’єктів господарювання 
великого,середнього і мікро підприємництва в адміністративно-територіальних 
межах Зарічненської селищної ради.
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня 
досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною 
мірою (проблема більше існувати не буде);

З - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже 
повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково 
(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми 
залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті 
(проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності Бал результативності (за
(досягнення цілей під час чотирибальною системою

вирішення проблеми) оцінки)
Альтернатива 1 1
Не виносити на розгляд сесії 
Зарічненської селищної ради та не 
приймати рішення рішення “Про 
встановлення туристичного збору 
на території Зарічненської селищної 
територіальної громади”

Альтернатива 2 4
Прийняття рішення “Про 
встановлення туристичного збору 
на території Зарічненської селищної 
територіальної громади” у 
запропонованому вигляді.

Коментарі щодо 
присвоєння відповідного 

бала
Супереч и ть в и м о і ам 
підпункту 268.3.1 пункту 
268.3 статті 268 
Податкового кодексу 
(України.
Зменшаться надходження 
до місцевого бюджету, а це 
не дозволить
профінансувати в повній 
мірі соціально-економічні 
та інші програми.
Повністю відповідає 
потребам у вирішенні 
проблеми, забезпечує 
Досягнення цілей 
державно го регулюван н я

Рейтинг
результативності
Альтернатива 1

Не виносити на 
розгляд сесії 
Зарічненської 
селищної ради та 
не приймати

Вигоди
(підсумок)
Звітність по

нарахуванню та 
сплаті

туристичного
збору не 

подається до

Витрати Обгрунтування відповідного місця 
(підсумок) альтернативи у рейтингу

Обсяг Дана альтернатива
надходжень до суперечить вимогам Податкового 

бюджету кодексу У країни
зменшиться
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рішення рішення контролюючого
“Про органу.
встановлення
туристичного 
збору на території 
Зарічненської
селищної
територіальної
громади”

Альтернатива 2 Врегулювання Нарахування та Цей регуляторний акт
Прийняття правовідносин сплата податку, відповідає потребам у
рішення "Про суб'єктів подання ро зв ’ язанні ви з н а ч е н ої
встановлення господарювання і звітності до проблеми та принципам
туристичного контролюючих контролюючих державної регуляторн ої
збору на території органів у органів. політики.
Зарічненської процесі Затвердження
селищної справляння такого регуляторного акта
територіальної збору. забезнечить дотримайня
громади” у Виконання вимог вимог податкового
запропонованому діючого законодавства.
вигляді. законодавства.

Рейтинг

Альтернатива 1
Не виносити на 

розгляд сесії 
Зарічненської 

селищної ради та не 
приймати "‘Про 
встановлення 

■ гуристичного збору 
на території 

Зарічненської 
селищної ради”

Альтернатива 2
Прийняття рішення 

рішення “Про 
встановлення 

тури стичного з б ор у 
на території 

Зарічненської 
селищної 

територіальної 
громади” у 

зап ро п онованому 
вигляді.

Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи / причини відмови від 

альтернативи

У разі неприйняття регуляторного акту 
обсяг надходжень до бюджету 
Заріч ненської селищної терітторіальної 
громади зменшиться на 7,9 тис. грн.. 
відбудеться невиконання бюджетних 
програм. Вказана альтернатива є 
неприйнятною.

Досягнення встановлених цілей Зміни у Податковому кодексі
відбудеться лише за умови України, інших законах ( зміна
безпосереднього державного мінімальної заробітної плати).
регулювання шляхом прийняття зменшення кількості платників
запропонованого акта. Цей спосіб збору.
досягнення цілей є найбільш
оптимальним та доцільним, оскільки
відповідає вимогам чинного
регулювання, забезпечує належні
надходження до місцевого бюджету
коштів у сумі 9,0 тис.грн., які
використовуватимуться на вирішення
соціальних проблем населення,

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта
X
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збільшення фінансування бюджетних 
програм.

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 - встановлення 
туристичного збору, відповідно до вимог Податкового кодексу України, що є 
посильним для платників податків та забезпечить фінансову основу самостійності 
органу місцевого самоврядування -  Зарічненської селищної ради. Перешкоди 
щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його 
вимог відсутні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна 
розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації в 
адміністративно-територіальних межах Зарічненської селищної ради, аналітичних 
показників Головного управління ДПС в Рівненській області, інформації та даних 
наявних у виконавчому комітеті Зарічненської селищної ради, основним 
механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення 
запропонованого туристичного збору.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується встановити ставки 
туристичного збору згідно проекту рішення селищної ради “Про встановлення 
туристичного збору на території Зарічненської селищної ради”.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього 
регуляторного акта:

Розробка проекту рішення селищної ради “Про встановлення туристичного 
збору на" території Зарічненської селищної ради” та АРВ до нього.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій та 
зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо 
відповідності проекту рішення вимогами статей 4,8 Закону України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної 
служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Зарічненської селищної
ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.
Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення,
Запропонований вихід із ситуації, що склалася відповідає принципам 

державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, 
збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування 
громадської думки.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або

виконувати ці вимоги



Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів господарської 
діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового 
кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями 
лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її 
обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Зазначене регулювання стосується усіх суб’єктів господарювання, що 
зареєстровані на території Зарічненеької селищної ради, у тому числі суб'єктів 
малого підприємництва, тому проведено розрахунок витрат на запровадження 
державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва - Тест малого 
підприємництва (додаток 1 до АРВ).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Зазначений проект нормативно-правового акта є загальнообов'язковим до 
застосування на території Зарічненеької селищної ради та відповідно до вимог 
Податкового кодексу України встановлюється з 1 січня 2022 рік. У разі внесення 
змін до Податкового кодексу , в частині справляння туристичного збору , 
відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

У разі якщо міська рада, не прийняла рішення про встановлення 
відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами 
ПКУ, туристичний збір, до прийняття рішення, справляється виходячи з норм 
ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:
- забезпечення відповідних надходжень до бюджету Зарічненеької 

селищноїтериторіальної громади від сплати туристичного збору;
Надходження до Обсяг Обсяг Обсяг Очікуваний У разі

бюджету надходжень надходжень надходжень обсяг прийняті'я
від сплати місцевих за 2018 рік, за 2019 рік, за 2020 рік, надходжень рішення

податків і зборів тис.грн тис. гри тис.грн у 2021 році 
тис.грн

прогнозний
обсяг

надходжень 
у 2022 році 

тис.грн

Туристичний збір 2.1 0.5 7.9 8.0 9.0

- створення фінансових можливостей міської влади для задоволення 
соціальних та інших потреб територіальної громади (% перевиконання планових 
показників доходів бюджету);

- кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія 
регуляторного акта ( один- КП “Сніжинка“) ;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання -  платників 
туристичного збору (оприлюднення рішення про встановлення туристичного
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збору у електронних ЗМІ територіальної громади ).
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження

результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде 
здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом 
статистичного аналізу показників туристичного збору, що надходить до міського 
бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись за три місяці до закінчення 
строку дії регуляторного акту.

Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися сектором 
економіки, інвестицій і комунального майна виконавчого комітету Зарічненської 
селищної ради статистичним методом з використанням офіційної інформації 
Головного управління ДПС в Рівненській області та фінансовим відділом 
Зарічненської селищної ради.

Моніторинг впровадження регуляторного акта покладений на сектором 
економіки, інвестицій і комунального майна виконавчого комітету Зарічненської 
селищної ради та постійну селищної ради з питань бюджету, фінансів та податків, 
планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального
господарства, та комунальної власності, підприємництва та транспорту, які 
відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної 
регуляторної політики при прийнятті рішень Зарічненської селищної ради.

У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, 
правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних 
правопорушень.’

Проект не1 стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці

Секретар сел ищної ради Наталія ПРОНЬКІНА



Додаток 1
аналізу регуляторного впливу 
до рішення Зарічненської селищної ради 
„Про встановлення туристичного збору на 
території Зарічненської селищної ради”

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 
щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 
суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 
виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у 
період з лютого 2021 р. по березень 2021 р.

Порядковий
номер

Вид консультації (публічні 
консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 
і ні ер н ст-ко н сул ьта ції н р я м і 

(інтернет-форуми, соціальні мережі 
тощо), запити (до підприємців, 

експертів, науковців тощо)

Кількість
учасників

консультацій,
осіб

Основні результати 
консультацій (опис)

1 Робочі зустрічі

і- . .• ї

5 Доведенно до відома 
присутніх
запропоновані ставки 
та обгрунтування
необхідності
прийняття

• регуляторного акту
Круглі столи 6 Отримано

■інформацію, 
обговорено 
[запропоновані ставки

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва 
(мікро- та малі):

- кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 
(одиниця);

- питома вага суб'єктів підприємництва у загальній кількості суб'єктів 
господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)
3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог 
регулювання
Порядковий Найменування оцінки У перший рік Періодичні

номер (стартовий рік (за
впровадження наступний
регулювання) рік)
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Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання
регулювання

1 Придбання 
необхідного 
обладнання (пристроїв, 
машин, механізмів)

0 0 0

2 Процедури повірки 
та/або постановки на 
відповідний облік у 
визначеному органі 
державної влади чи 
місцевого 
самоврядування

0 0 0

3 Процедури
експлуатації
обладнання
(експлуатаційні
витрати - витратні
матеріали)

0 0 0

4 Процедури 
обслуговування 
обладнання (технічне 
обслуговування)

0 0 0

5 Інші процедури 
(уточнити)(сплата 
податку) грн

7960 7960 39800

6 Разом, гривень 
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 
4 + 5)

7960 7960 39800

7 Кількість суб'єктів 
господарювання, що 
повинні виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць

1 1 1

8 Сумарно, гривень 10614 10614 53070

Оці нка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого 
підприємництва щодо виконання регулювання га звітування

(для розрахунку застосовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 
01.01.2021 року: у місячному розмірі -  6000,00 гривні; у погодинному розмірі -  
.36,11 гривні (ст. 8 Закон України “Про Державний бюджет України на 2021 рік“).

9 Процедури отримання 1г*36,11=36,11грн
пер винної інформ атдії
про вимоги
регулювання
Формула:
витрати часу па



отримання інформації 
про регулювання, 
отримання необхідних 
форм та заявок X 
вартість часу суб'єкта 
малого підприємництва 
(заробітна плата) X 
оціночна кількість 
форм

10 Процедури організації 2г*36,11=72,22 грн 72,22
виконання вимог
регулювання 
Формула: 
витрати часу на 
розроблення.та 
впровадження 
внутрішніх для суб'єкта 
малого підприємництва 
процедур на 
впровадження вимог 
регулювання X 
вартість часу суб'єкта 
малого підприємництва 
(заробітна плата) X 
оціночна кількість 
внутрішні іх процедур

11 Процедури офіційного 0 0
звітування
Формула: 
витрати часу на 
отримання інформації 
про порядок звітування 
гцбдо регулювання, 
отримання необхідних 
форм та визначення 
органу, що приймає 
звіти та місця звітності 
;+ витрати часу на 
заповнені-!я звітних 
форм + витрати часу на 
передачу звітних форм 
(окремо за засобами 
передачі інформації з 
оцінкою кількості 
суб'єктів, що 
користуються формами 
засобів - окремо 
електронна звітність, 
звітність до органу, 
поштовим зв'язком 
тощо) + оцінка витрат

361,10

0
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часу на корегування 
'(оцінка природного 
рівня помилок)) X 
вартість часу суб'єкта 
малого підприємництва .
(заробітна плата) X 
оціночна кількість 
оригінальних звітів X 
кількість періодів 
звітності за рік

12 Процедури щодо 0 0 0
забезпечення процесу 
перевірок 
Формула: 
витрати часу.на 
забезпечення процесу 
перевірок з боку 
контролюючих органів 
X вартість часу 
суб'єкта малого 
підприємництва 
(заробітна плата) X 
оціночна кількість 
перевірок за рік

13 Інші процедури 
(уточнити)

0 0 0

14 Разом,гривень 
Формула:
(сума рядків 9+10+11 
+ 12 + 13)

108,33 108,33 541.65

15 Кількість суб'єктів 
малого
підприємництва, що 
повинні виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць

1 1 1

16 Сумарно, гривень 108,33 108,33 541,65
Формула:
відповідний стовпчик 
"разом" X кількість 
суб'єктів малого 
підприємництва, що 
повинні виконати 
вимоги регулювання 
(рядок 14 X рядок 15)

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що 
виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий Показник Перший рік За п'ять років

номер регулювання
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(стартовий)
1 Оцінка “прямих“ витрат суб'єктів 7960

малого підприємництва на 
виконання регулювання

2 Оцінка вартості адміністративних 
процедур для суб'єктів малого 
підприємництва щодо виконання 
регулювання та звітування

3 'Сумарні витрати малого 
підприємництва на виконання 
за п л ан о в ан о го р егу л юван н я

4 Бюджетні витрати на
адміністрування регулювання 
суб'єктів малого підприємництва

108,33

8068,33

0

8068,

Наталія

39800

541,65

40341.65 

0

40341.65 

ПРОНЬКІНА



З А Р І Ч Н Е Н С Ь К А  С Е Л И Щ Н А  РАДА 
Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

МШД^ЩХ Зарічне. вул.ПентральнаЛ1 .тел/факс. Г03632") 3-07-80

постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків, планування 
соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, та 

комунальної власності, підприємництва та транспорту но контролю за 
дотриманням регуляторної політики Зарічненською селищною радою 

щодо відповідності проекту регуляторного акту -  проекту рішення «Про 
встановлення туристичного збору на території Зарічненської селищної 

територіальної громади» та аналізу його регуляторного виливу

Постійною комісією, відповідно до Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто 
проект регуляторного акту - проект рішення Зарічненської селищної ради «Про 
встановлення туристичного збору на території Зарічненської селищної 
територіальної громади» та аналіз його регуляторного впливу і установила 
наступне.

Відповідальним за розроблення вказаного проекту є сектор економіки, 
інвестицій і комунального майна Зарічненської селищної ради .

Розробник проекту регуляторного акту -  Зарічнєнська селищна рада.

1. Проект регуляторного акту — «Про встановлення туристичного збору на 
території Зарічненської селищної територіальної громади» відповідає 
принципам державної регуляторної політики, встановленим ст. 4 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».

2. Проект регуляторного акту - «Про встановлення туристичного збору на 
території Зарічненської селищної територіальної громади» відповідає 
вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності».

3. Узагальнений висновок.
Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акта - «Про 

встановлення податку на землю на території Зарічненської селищної 
територіальної громади» відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».

Експертний висновок

Голова комісії Віктор У ЛЕГКО



Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення 
Зарічненської селищної ради « Про встановлення туристичного збору на 

території Зарічненської селищної територіальної громади»

Зарічненська селищна рада а повідомляє про оприлюднення проекту 
рішення «Про встановлення туристичного збору на території Зарічненської 
селищної територіальної громади», з метою отримання зауважень та 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекту рішення: Відповідно до ст. 10, 12, 265-267, 
268, 269-289, 291-300 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 
№ 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись п.24 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зарічненська селищна 
рада пропонує встановити туристичний збір та затвердити Положення про 
туристичний збір.

регуляторного акту: сектор економіки, інвестицій і комунального 
майна Зарічненської селищної ради.

Поштова та електронна адреси: 34000, вул. Центральна, 11, смт Зарічне, 
Рівненської обл., ел. адреса radazarich@ukr.net тел. (099) 321 16 65

Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу 
регуляторного впливу (АРВ): проект регуляторного акту та АРВ розміщені 
на офіційному сайті Зарічненської селищної ради https://zartg.com.ua/ а 
також з текстом проекту та АРВ можна ознайомитися у завідувача сектору 
економіки, інвестицій і комунального майна Зарічненської селищної ради, 
що знаходиться у приміщенні Зарічненської селищної ради (третій поверх).

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань: з 06.05.2021 до 18 год. 00 хв. 
07.06.2020).

Спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх 
об’єднаннями зауважень та пропозицій: зауваження та пропозиції від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовій формі.

Створено 06.05.2021р.

mailto:dazarich@ukr.net
https://zartg.com.ua/


ЗАРІЧНЕІІСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьмого демократичного скликання
(перша сесія)

РІШЕННЯ

10 грудня 2020 року № 33/1-2020
Про затвердження Плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів 
Зарічненської селищної ради на 2021 рік

На виконання статей 7, 32 Закону України „Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, на підставі статті 26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтею 
59 зазначеного Закону, селищна рада

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
Зарічненської селищної ради на 2021 рік (додається).

2. Доручити апарату селищної ради у десятиденний строк оприлюднити 
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Зарічненської 
селищної ради на 2021 рік у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України 
„Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціально- 
економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, підприємництва та транспорту та заступника селищного голови.

"  ' Б. КВАЧУ К

В И Р І  IIIИ Л А :

Б. КВАЧУК



Додаток
до рішення Зарічненської селищної ради 
від 10.12.2020 № 33/1-2020

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Зарічненської селищної ради на 2021 рік

№
з/п Вид документа Назва проекту 

регуляторного акта Мета прийняття Строки
підготовки

Найменування 
органів і 

підрозділів 
розробників 

проекту

Відповідальні за 
підготовку 

регуляторного 
акта

1 2 о 4 5 6 7

1 .

Рішення 
Зарічненської 
селищної ради

Про затвердження 
Порядку передачі в 

оренду майна 
Зарічненської селищної 
територіальної громади

Приведення 
нормативного акта 
у відповідність до 

вимог чинного 
законодавства

2021 рік 
(у разі 

потреби)

Сектор 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна

Завідувач сектор 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна

2.
Рішення 

Зарічненської 
селищної ради

Про затвердження 
Методики розрахунку 

орендної плати за майно 
Зарічненської селищної 
територіальної громади

Приведення 
нормативного акта 
у відповідність до 

вимог чинного 
законодавства та 

економічно- 
обгрунтованих 

рівнів

2021 рік 
(у разі 

потреби)

Сектор 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна

Завідувач сектор 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна

О
3 .

Рішення 
Зарічненської 
селищної ради

Про затвердження 
Положення про 
організацію та 

проведення ярмарків на 
території Зарічненської 

селищної територіальної 
громади

Підвищення
ефективного

розвитку
ярмаркової
діяльності

2021 рік 
(у разі 

потреби)

Сектор 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна

Завідувач сектор 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна



З

4.
Рішення 

Зарічненської 
селищної ради

Про затвердження 
місцевих податів і зборів 

(внесення змін)

Приведення 
нормативного акта 
у відповідність до 

вимог чинного 
законодавства та 

економічно- 
обгрунтованих 

рівнів

2021 рік 
(у разі 

потреби)

Сектор 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна

Завідувач сектор 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна

5.

Рішення
Зарічненського

виконавчого
комітету

Про затвердження 
тарифів на , 

водопостачання та 
водовідведення

%

Приведення 
нормативного акта 
у відповідність до 

вимог чинного 
законодавства та 

економічно- 
обгрунтованих 

рівнів

2021 рік
Директор КП 
“Добробут” 

Зарічненської 
селищної ради

Завідувач сектор і 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна

6 .

Рішення
Зарічненського

виконавчого
комітету

Про затвердження 
тарифів на послуги з 

управління 
багатоквартирним 

будинком

Забезпечення
беззбиткового

функціонування
підприємства

2021 рік
Директор КП 
“Добробут” 

Зарічненської 
селищної ради

Завідувач сектор 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна

7.

Рішення
Зарічненського

виконавчого
комітету

Про затвердження 
тарифів на послуги з 

поводження 3 
побутовими відходами

Забезпечення
беззбиткового

функціонування
підприємства

2021 рік
Директор КП 
“Добробут” 

Зарічненської 
селищної ради

Завідувач сектор 
економіки, 
інвестицій і 

комунального 
майна

Заступник селищного голови Вікторія НІКОЛАЙЧУК


