
 
 

 

 

ПРОЕКТ  

рішення  Новомиргородської міської ради 

 

 

 

від «    »                   2021 року  №  

м. Новомиргород 

 

Про встановлення  ставки   

туристичного  збору на 

території Новомиргородської 

міської ради  на 2022 рік 

 
 

Керуючись  пунктом 10.3 статті 10, статтею 268 Податкового кодексу 

України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

  Новомиргородська міська рада 

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Встановити ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового 

розміщення особи у місцях проживання (ночівлі),у розмірі: 

 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму; 

 5 відсотків - 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. 

2.Затвердити Положення про туристичний збір на території 

Новомиргородської міської ради на 2022 рік (додаток 1). 

 3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

          4. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на комісію з 

питань бюджету, фінансів, цін, господарської діяльності та інвестицій. 

5. Рішення Новомиргородської міської ради  від 03 липня 2020 року      

№ 2008 «Про встановлення туристичного збору на території  

Новомиргородської міської ради на 2021 рік» визнати таким, що втратило 

чинність. 

6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

 

  

Міський голова                                                                       Ігор ЗАБАЖАН 

 

 

 

 



                                  Додаток 1   

                                                                            до рішенням  Новомиргородської  

                                      міської ради 

                                                                            від «   »             2021 року   №  

 

Положення 

про  туристичний збір  на  

 території Новомиргородської міської ради  

на 2022 рік 

 

 1. Платники  туристичного збору  

 1.1.Платниками  туристичного збору є громадяни України, іноземці, 

а також особи без громадянства, які прибувають на територію 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення 

Новомиргородської  міської ради про встановлення туристичного збору, та 

тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених  

підпунктом 268.5.1. пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.  

 

 1.2. Не є платниками збору особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у 

селі, селищі або місті, радою яких встановлено туристичний  збір; 

б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 

статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або 

тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом "б"підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268, що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 

найму; 

в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що 

супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не 

більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни та учасники ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

д) діти віком до 18 років; 

е) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та 

санаторно-курортні заклади; 

є) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня 

споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 

14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою 

фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 

"б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268, що належать їй на праві 

власності або на праві користування за договором найму. 

   ж) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону 

України  «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», які 

тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, а 

інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх 

проживання/перебування. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20190101#n11901
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11901
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n777
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11901
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11901


 

              2.   База  справляння збору 

             2.1. Базою збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у 

місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 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, у розмірі: 

              0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та  5 відсотків – 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. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

     4.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового 

розміщення у таких місцях проживання (ночівлі): 

     а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, 

будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для 

відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні 

заклади; 

     б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 

котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

 

     4.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими 

агентами: 

               а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими 

відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом         

268.7.2 пункту 268.7 статті 268, фізичними особами - підприємцями, які 

надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 статті 268; 

     б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту                   

268.5.1  пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 

найму; 

     в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою, 

справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою. 

 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Новомиргородської міської ради 

http://rada-novomirgorod.gov.ua у розділі “Прозоре місто”- веб-сторінка 

“Оголошення”. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11909
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11909
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6524
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6524
http://rada-novomirgorod.gov.ua/


 

5. Особливості справляння збору 

5.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим 

агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з 

дотриманням інших вимог,  визначених рішенням Новомиргородської 

міської ради.  

 За один і той самий період перебування платника збору на території 

однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 

платником збору, не допускається. 

 5.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 

проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на 

праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 

підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового 

кодексу України та рішення Новомиргородської міської ради. 

 5.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 

збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню 

такій особі у встановленому Податковим кодексом України  порядку. 
 

6. Порядок сплати збору 

 6.1.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,  

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - 

до 28 (29) включно) на підставі рішення Новомиргородської міської ради. 

 Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, 

відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми 

нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума 

збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) 

квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується 

такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 

(податкового) періоду. 
 

 6.2. 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 у 

контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу. 

 

6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

 
   

Секретар міської ради                                         Олександр ЛАЗАРЄВ 

 

 

 



 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення Новомиргородської міської  ради 

«Про встановлення  ставки   туристичного  збору на території Новомиргородської 

міської ради  на 2022 рік» 

 
Аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) підготовлено з метою обґрунтування  

відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, забезпечення 

прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, отримання зауважень та 

пропозицій від зацікавлених сторін. 

 

I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного  

регулювання 

Однією з проблем Новомиргородської  міської  ради  є недостатня наповнюваність 

місцевого бюджету, що не дозволяє виконувати місцеві бюджетні програми, забезпечити 

належний рівень життя жителів населених пунктів Новомиргородської  міської  ради. 

Джерелами надходження коштів до місцевого бюджету, серед іншого, є податки та 

збори, які сплачуються суб’єктами господарської діяльності, зареєстрованими на 

території  Новомиргородської  міської  ради, відповідно до Податкового кодексу України 

(ПКУ), та розміри ставок яких встановлюються місцевими радами. 

Відповідно до пункту 10.3 статті 10 Податкового Кодексу України  місцеві ради  

встановлюють  туристичний збір. 

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів у 

межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого 

самоврядування. 

По закінченню 2021 року діюче на території Новомиргородської  міської ради  

рішення про встановлення туристичного збору має бути скасовано як таке, що не пройшло 

регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання 

залишаться без нормативного акту. 

Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення 

туристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.  

Для встановлення туристичного збору з 01.01.2022 року необхідно провести 

регуляторну процедуру. 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни V  

Держава V   

Суб’єкти господарювання V   

у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва 

V  

 

Відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування 

самостійно встановлюють сплату  місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в 

межах установлених граничних розмірів ставок. 

II. Цілі державного регулювання 

Проект рішення розроблено з ціллю: 

виконання вимог чинного податкового законодавства;  

            врегулювання правовідносин між Новомиргородською міською радою та 

суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками і 

зборами; 

збільшення надходжень до місцевого бюджету для виконання програм соціально – 

економічного розвитку громади;  



відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при 

вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати  туристичного збору. 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

 Альтернатива 1 

Не прийняття запропонованого 

регуляторного акту 

 (відмова від регулювання) 

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів 

місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана 

вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового Кодексу України. 

 Альтернатива 2 

Прийняття регуляторного акту 

Встановлення ставок туристичного збору за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання 

(ночівлі), у розмірі: 

  0,5 відсотка – для внутрішнього туризму; 

   5 відсотків – 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. 

Застосування даної альтернативи є найбільш 

прийнятною. З введенням в дію запропонованого 

регуляторного акта будуть упорядковані відносини між 

суб’єктами господарювання та органами місцевого 

самоврядування з питань сплати туристичного збору  

суб’єктами підприємницької діяльності. Встановлення 

ставок туристичного збору забезпечить  надходження до 

місцевого бюджету  для виконання програм соціально – 

економічного розвитку громади.  

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  Відсутні  Відсутня процедура прийняття 

регуляторного акту. 

Альтернатива 2 Забезпечення надходжень до 

бюджету міської територіальної 

громади;  

упорядкування відносин між 

органами влади та суб’єктами 

господарювання з питань сплати 

туристичного збору; 

виконання програм економічного 

та соціального розвитку. 

 Витрати часу, пов’язані з 

розробкою регуляторного акту; 

контроль за його виконанням; 

проведення аналізу та заходів по 

відстеженню результативності 

регуляторного акту;  

на організацію контролю за 

надходженням коштів до  

бюджету міської територіальної 

громади 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1             Відсутні Відсутні 

      Альтернатива  2 Реалізація бюджетних програм  

та соціальних проектів, 

зниження  соціальної напруги за 

рахунок збільшення дохідної  

частини бюджету  міської 

територіальної громади 

Особи, які будуть 

отримувати послуги з 

тимчасового проживання на 

території Новомиргородської 

міської ради будуть сплачувати 

туристичний збір у розмірі 

передбаченим нормативно- 

правовим актом 



 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб'єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, 

одиниць 

 0 0 0 2 2 

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків 

0  0 0 100 Х 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

    Альтернатива 1 Звітність по нарахуванню та 

сплаті туристичного збору 

не подається до 

контролюючого органу 

Відсутні 

   Альтернатива 2 Створення прозорого 

механізму врегулювання 

ставки туристичного збору в 

рамках вимог Податкового 

Кодексу України 

Витрати пов’язані із 

веденням обліку, 

підготовкою та поданням 

звітності державним 

органам.  

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не проводився за 

причини відсутності суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва на 

території міської ради (або за причини того, що суб’єкти господарювання великого і 

середнього підприємництва не сплачують такий збір).  

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

        Альтернатива  1 1 Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 

статті 12  Податкового Кодексу 

України  туристичний збір  

справлятимеься із застосуванням 

ставок, які діяли до 31 грудня року, 

що передує бюджетному періоду, в 

якому планується застосування таких 

місцевих податків та/або зборів 

         Альтернатива  2 4 Цей регуляторний акт відповідає 

потребам у розв’язанні визначеної 

проблеми та принципам державної 

регуляторної політики. Затвердження 

такого регуляторного акта 

забезпечить дотримання вимог 

податкового законодавства. 

Необхідність прийняття 

регуляторного акта зумовлена 

наявністю на території  



Новомиргородської міської ради  

суб’єктів господарської діяльності, 

які займаються готельним  бізнесом. 

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1  

 

1 

  

 

  

4 

При виборі 

зазначеної 

альтернативи не 

буде досягнуто цілі 

державного 

регулювання 

Альтернатива 2  

4 

 

1 

 При виборі 

зазначеної 

альтернативи буде 

максимально 

досягнуто цілі 

державного 

регулювання 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи / причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 При виборі зазначеної альтернативи 

не буде досягнуто цілі державного 

регулювання  

                      _ 

Альтернатива 2 Цей регуляторний акт відповідає 

потребам у розв’язанні визначеної 

проблеми та принципам державної 

регуляторної політики. Затвердження 

такого регуляторного акта 

забезпечить дотримання вимог 

податкового законодавства. 

 Найбільшими зовнішними 

ризиками є  зміна діючого 

законодавства. 

  

 

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

 Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується встановлення 

Новомиргородською  міською радою    ставок туристичного збору за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у відповідному  розмірі від  

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

 Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного 

акту: 

розробка проекту рішення   Новомиргородської міської ради «Про встановлення 

ставки туристичного  збору на території  Новомиргородської міської ради  на 2022 рік» та 

аналізу регуляторного впливу до нього; 

оприлюднення проекту рішення разом з аналізом регуляторного впливу 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 Новомиргородської міської ради; 

оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку; 

забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до місцевого бюджету; 

проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення. 

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. 

Дія зазначеного регуляторного акта поширюється на суб’єктів малого 

підприємництва (фізичних осіб – підприємців), органи місцевого самоврядування. 

 Зазначене регулювання стосується суб'єктів малого підприємництва, що 

зареєстровані на території Новомиргородської міської ради, тому проведено розрахунок 

витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва - 

Тест малого підприємництва (додаток 1 до АРВ). 

 

VІІ. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта. 

Відповідно до вимог Податкового  Кодексу України міська рада приймає рішення 

про встановлення місцевих податків і зборів на наступний бюджетний період (рік), тому 

термін дії даного регуляторного акту – 2022 рік. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Виходячи з мети державного регулювання для відстеження результативності 

даного регуляторного акта визначені такі статистичні показники: 

 

Показник 

2020 рік 

(фактичні 

надходження) 

2021 

(очікувані 

надходження) 

2022 рік (очікувані 

надходження, у 

зв’язку з 

прийняттям 

рішення) 

Розмір надходжень до державного та 

місцевих бюджетів і державних цільових 

фондів, гривень 

9 729,57 10 000,00 10 300,00 

Кількість суб'єктів господарювання 

та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта, один. 

2 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 

суб'єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов'язаними з 

виконанням вимог акта ( грн.) 

Розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами 

господарювання  на сплату податків і зборів, по 

відношенню до 2021 року  збільшиться  у зв’язку 

з підвищенням розміру мінімальної заробітної 

плати на 500 грн. Витрати часу - залишаться на 

рівні 2021 року. 

Рівень поінформованості суб'єктів 

господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта 

Суб’єкти господарювання  будуть проінформовані 

про рішення міської ради шляхом висвітлення на 

офіційному сайті Новомиргородської міської ради 

та опублікування в місцевих засобах масової 

інформації 



  

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 місяців 

після набуття ним чинності. Повторне відстеження проводитиметься через рік. 

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його 

розробку – відділом з питань економічного розвитку та інвестицій Новомиргородської 

міської ради на підставі даних податкової служби щодо кількості суб’єктів 

господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, та щодо сум 

надходження  туристичного збору до бюджету Новомиргородської міської територіальної 

громади. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Ігор ЗАБАЖАН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до аналізу регуляторного впливу 

до проекту рішення  " Про встановлення     

ставки туристичного  збору на території   

       Новомиргородської міської ради  

       на 2022 рік" 

 
  

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 24 березня   по 

06 квітня  2021 року.  

Порядковий 

номер 

Вид консультації 

(публічні 

консультації прямі 

(круглі столи, наради, 

робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації 

прямі (інтернет-

форуми, соціальні 

мережі тощо), запити 

(до підприємців, 

експертів, науковців 

тощо) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

1. Опитування суб’єктів 

малого 

підприємництва в 

телефонному режимі 

2 Ознайомлення представників 

малого бізнесу з пропонованими 

розмірами податків. Не отримано 

негативних відгуків. 

 

2. Телефонні 

консультації з 

представниками 

малого бізнесу 

2 Отримано інформацію від суб’єктів 

господарювання про можливість 

сплачувати податок 

  

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та 

малі): 

- кількість суб’єктів малого підприємництва,що сплачують туристичний збір, на яких 

поширюється регулювання: 2,   надходження на 2020 рік становить 9 729,57 грн. 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %. 

  

 

 

 

 

 

 



3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 

 

Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні  

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років 

3.1.Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

регулювання 

3.1.1. Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, 

машин, механізмів) 

--- --- --- 

3.1.2. Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний 

облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого 

самоврядування 

--- --- --- 

3.1.3. Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати - витратні матеріали) 

--- --- --- 

3.1.4. Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

--- --- --- 

3.1.5. 

Інші процедури: 

 

Сплата туристичного збору 

суб’єктами малого 

підприємництва, гривень 

 

 

5 150,00 --- --- 

3.1.6. Разом, гривень 

 

5 150,00 
--- --- 

3.1.7. Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

 

2 

 

3.1.8. Сумарно, гривень 

 

10 300,00  
--- --- 

 

3.2.Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва 

щодо виконання регулювання та звітування  

3.2.1. Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання (витрати 

часу*середня зарплата за 

годину) 

Ознайомлення суб'єктів малого 

підприємництва із новими  

ставками туристичного збору 

(0,5 год.х 39,12 грн.), грн. 

19,56 --- --- 

3.2.2. Процедури організації 

виконання вимог регулювання 

(витрати часу*середня зарплата 

за годину) 

Внесення змін до внутрішніх 

процедур обліку та звітності 

 (0,5 год. х 39,12 грн.), грн. 

19,56 --- --- 



3.2.3. Процедури офіційного 

звітування 

--- --- --- 

3.2.4. Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

--- --- --- 

3.2.5. Інші процедури (уточнити) --- --- --- 

3.2.6. Разом, грн. 39,12 --- --- 

3.2.7. Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

2 --- --- 

 Сумарно, грн 78,24 --- --- 

 
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на 

виконання вимог регулювання 

 

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

Періодичні  

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років 

4.1. Оцінка “прямих” витрат суб’єктів 

малого підприємництва на виконання 

регулювання, гривень 

10 300,00 --- --- 

4.2. Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування, гривень 

78,24 --- --- 

4.3. Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого  регулювання, гривень 

10 378,24 --- --- 

4.4. Бюджетні витрати  на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

--- --- --- 

4.5. Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання, гривень 

10 378,24 --- --- 

 
             Оскільки відповідно до статті 12 Податкового кодексу України місцеві податки та 

збори встановлюються лише на один бюджетний рік, витрати суб’єктів малого 

підприємництва розраховуються лише на перший рік дії регулювання без врахування 

витрат за наступні роки та з горизонтом за 5 років.  

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового 

кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише 

встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, 

сплати та інші адміністративні процедури. 

  

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва 

щодо запропонованого регулювання 
На основі аналізу статистичних даних, що надані Новомиргородською державною   

податковою інспекцією Головного управління ДПС у Кіровоградській області визначено, 

що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва, і впровадження 

компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.  

  
Міський голова                                                                                    Ігор ЗАБАЖАН  
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