Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акту
«Про затвердження в новій редакції Положення про порядок обчислення і
сплати туристичного збору», затвердженого рішенням Яремчанської міської
ради від 15.01.2016 року № 59-3/2016.
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується.
Рішення міської ради від 15.01.2016 року № 59-3/2016 «Про затвердження
в новій редакції Положення про порядок обчислення і сплати
туристичного збору».
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
регуляторного акта.
Відділ міжнародного співробітництва, туризму та інвестицій
Яремчанського міськвиконкому.
3. Цілі прийняття акта.
- Легалізація всіх садиб «зеленого» туризму.
- Вихід із тіні доходів СГД, які надають місця для короткотермінового
проживання.
- Приведення мережі туристичної інфраструктури регіону у відповідність
до вимог чинного законодавства.
- Підвищення рівня туристичного обслуговування у місті.
- Покращення благоустрою міста.
- Збільшення надходжень у міський бюджет від суб’єктів
підприємницької діяльності, які працюють у галузі туризму.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності.
Базове відстеження результативності здійснюється після набрання
чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його
положень.
5. Тип відстеження.
Проводиться базове відстеження результативності регуляторного акта.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
регуляторного акта.
Порівняльний аналіз кількісних показників надходжень до бюджету від
сплати
туристичного
збору
(використовувалася
інформація
Яремчанського відділення Надвірнянської ОДПІ).
7. Дані
та
припущення,
на
основі
яких
відстежувалися
результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється
шляхом аналізу статистичної інформації (дані ОДПІ) з наступних
показників:
- кількість фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які сплатили
туристичний збір;
- сума сплаченого туристичного збору до міського бюджету фізичними
особами-підприємцями та юридичними особами.
8. Кількісні та якісні
регуляторного акта.

значення

показників

результативності

Упродовж 2016-го року туристичний збір поповнив місцеві скарбниці
Яремчанщини на 1929 тис. грн., це на 653 тис. грн. більше, ніж у 2015-му
році.
Збільшення надходжень туристичного збору свідчить про позитивну
динаміку туристичної привабливості Яремчанщини, адже туристичний
збір - своєрідний індикатор розвитку туризму.
Станом
на
01.01.2017
р. по Яремчанській міській
раді обліковується 583 платники туристичного збору (із них 44 –
юридичні особи та 539 приватних
підприємців),
які
справляють
туристичний збір за надання послуг, пов'язаних з тимчасовим
проживанням.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
Прийняття регуляторного акту забезпечило дотримання прав та законних
інтересів суб’єктів господарювання, встановило єдиний порядок
розрахунку та сплати туристичного збору на території міста, що прямо
пропорційно вплинуло на доходи бюджету. Положення сприяє
належному виконанню функцій покладених на суб’єктів господарювання
в галузі туризму, дає змогу підвищити рівень туристичного
обслуговування та надання якісних туристичний послуг, а також сприяє
створенню нових робочих місць та легалізації зайнятості населення.
Забезпечено єдиний методологічний підхід до питань оподаткування
передбачений Податковим Кодексом України. Разом з тим, збалансовано
доходи місцевого бюджету та господарюючих суб’єктів міста.
Економічний ефект від застосування цього регуляторного акту є
позитивний.
Прийняття даного регуляторного акта посприяло наповненню дохідної
частини бюджету для забезпечення реалізації соціально-економічного
розвитку міста.
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