
 

Звіт 

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного 

акта      рішення Краснолиманської міської ради від 24.02.2011 № 6/4-134 “Про 

туристичний збір ” з внесеними доповненнями та змінами. 

 

 

Вид та назва регуляторного акта 

Рішення Краснолиманської міської ради від 24.02.2011 № 6/4-134 “Про 

туристичний збір ” з внесеними доповненнями та змінами. 

 

Виконавець заходів з відстеження – фінансове управління Лиманської міської 

ради. 

 

Цілі прийняття акта 

- залучення  населення до зайняття підприємницькою діяльністю, створення 

нових робочих місць; 

- забезпечення законності здійснення підприємницької діяльності СПД у 

відповідності з порядком обліку, звітності і контролю за повнотою та своєчасністю 

сплати збору; 

     - поповнення доходної частини місцевого  бюджету за рахунок стабільних 

надходжень від сплати туристичного збору . 

 

Строк виконання заходів з відстеження – 20.02.2018р. – 28.02.2018р. 

 

Тип відстеження – періодичне. 

 

Методи одержання результатів відстеження  

Звіти управління Державної казначейської служби України  у м. Лиман 

Донецької області та  Слов’янської ОДПІ. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних  

  Здійснення аналізу та оперативного контролю проводиться за обсягами 

надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати туристичного збору. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

        

Показники Один. 

виміру 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

+ - 

2016р.до 

2015р. 

+-                    

2017 рік у  

до 2016 р. 

Обсяг надходжень від 

сплати туристичного 

збору до місцевого 

бюджету 

тис. грн. 55,8 53,3 62,7 -2,5 +9,4 



Кількість суб’єктів 

підприємницької 

діяльності, платників 

туристичного збору  

один. 47 49 42 +2 -7 

 

               Надання послуг з проживання (ночівлі) у м. Лиман платниками податку 

носить сезонний характер. До місцевого бюджету надійшло коштів від сплати 

туристичного збору за   2015 р. від 47 суб’єктів господарювання   у сумі 55,8 тис. грн., 

за 2016р. від 49 платників – в сумі 53,3 тис. грн., у 2017 році 42 платниками сплачено 

62,7 тис. грн..  

 

             Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення         

визначених цілей 

 

Рішення міської ради від 24.02.2011 року   № 6/4-134 “Про туристичний збір ” з 

внесеними доповненнями та змінами є актуальним для подальшого забезпечення 

дотримання вимог діючого законодавства щодо сплати туристичного збору, 

досягнення прозорості і відкритості дій органу місцевого самоврядування при 

вирішені питань, пов’язаних із справлянням збору.  

 

 Даний регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства зі змінами 

та доповненнями, а саме: Законам України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

Податковому  та Бюджетному Кодексам України. 

 

Звіт розроблено фінансовим управлінням Лиманської  міської ради. 

 

 

 

Міський голова          П.Ф.Цимідан 

 


