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ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьме скликання 
(десята сесія) 
РІШЕННЯ

14 липня 2021 року № 528/10-2021
Про встановлення туристичного збору 
на території Зарічненської селищної 
територіальної громади

Керуючись статтею 268 Податкового кодексу України, пунктом 24 
частини 1 статті 26, частини 1 статті 59, частини 1 статті 69 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України “Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, 
враховуючи пропозиції Державної регуляторної служби України, на підставі 
погодження Західного міжобласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України від 18.06.2021 № 63-02/3381, за
погодженням з постійними комісіями Заріченської селищної ради та з метою 
залучення податкових надходжень до місцевого бюджету, Зарічненська 
селищна рада

1. Затвердити Положення про туристичний збір (додаток 1).

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. Затвердити перелік податкових агентів щодо справляння туристичного 
збору (додаток 2).

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

5. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший 
можливий спосіб.
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6. Рекомендувати Головному управлінню ДПС у Рівненській області 
здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю нарахування податку до 
бюджету Зарічненської селищної територіальної громади.

7. 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).

Селищний голова 

Згідно оригіналу
Секретар Зарічненської селищної ради

Б. КВАЧУК 

Н.ПРОНЬКІНА
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Додаток 1
до рішення селищної ради
від 14.06.2021 року № 528/10-2021

Положення 
про туристичний збір

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

2. Платники 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 справляння 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



4

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 селищної ради Наталія ПРОНЬКІНА
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Додаток 2 ,
до рішення селищної ради 
від 14.06.2021 року № 528/10-2021

Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору

№п/п Субєкт господарювання Форма
власності

Місце знаходження

1 КП „Сніжинка” 
(код 21082700)

юридична
особа

смт.Зарічне

2 ФОП Мельник Антоніна 
Миколаївна

приватна
особа

смт. Зарічне

* Перелік визначає податкових агентів для розрахунку річної прогнозної 
суми збору; цей Перелік не забороняє сплати збору до бюджету Зарічненської 
селищної територіальної громади іншим податковим агентам до їх включення у 
перелік.

Секретар селищної ради V 7 Наталія ПРОНЬКІНА


