
Звіт 

про повторне відстеження регуляторного акта – рішення Коростенської 

міської ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території  

м. Коростень» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення Коростенської міської ради «Про встановлення ставок 

туристичного збору на території м. Коростень» від 11.06.2020 р. №1845. 

 

2. Виконавець заходів з відстеження 

  Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта 

  Проект рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на 

території м. Коростень» розроблено з цілями: 

˗ забезпечення сталого розвитку економіки через стійкий розвиток 

підприємництва, зростання самозайнятості та покращення добробуту 

населення; 

˗ забезпечення стабільних надходжень до бюджету громади. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження. 

З 01 січня по 07 вересня 2021 року. 

 

5. Тип відстеження. 

Повторне. 

 

6. Метод отримання результатів відстеження 

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний 

метод та порівняльний аналіз кількісних показників.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних  

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується 

встановити наступні показники: 

˗ розмір надходжень до бюджету у 2021 році, пов’язаних з дією акта 

(обсяги надходжень сплати єдиного податку до бюджету за 

відповідний період); 

˗ кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта; 

˗ розмір коштів, які витрачатимуться суб’єктами господарювання, або 

фізичними особами, пов’язаними з виконаннями вимог акта; 

˗ рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта. 

Відстеження здійснюється на основі даних Коростенської ОДПІ ГУ ДПС у 

Житомирській області. 

 

 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Назва податку Кількість 

платників 

станом на 

01.12.2020 

року 

Обсяг 

надходжень 

станом на 

01.09.2020 

року (тис. 

грн.) 

Кількість 

платників 

станом на 

01.09.2021 року 

Обсяг 

надходжень 

станом на 

01.09.2021 року 

(тис. грн.) 

Туристичний збір (фізичні 

особи) 
6 27,2 5 18,1 

Туристичний збір 

(юридичні особи) 
2 18,6 1 12,5 

Рівень проінформованості 

суб’єктів господарювання 

та/або фізичних платників 

туристичного збору 

Високий – оприлюднення ставок єдиного податку на 2021 рік в 

газеті «Іскоростень» та на офіційному веб-сайті міста 

Коростень http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-

rozvitok/mistsevi-podatki-i-zbori/  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей  

Даний регуляторний акт забезпечує стабільне надходження коштів до 

бюджету громади. Проте слід зазначити, що надходження до бюджету 

порівняно з минулим роком зменшилось, у зв’язку з повільною адаптацією 

туристичної сфери до нових карантинних вимог. 

З 01.01.2022 року Коростенською міською радою прийнято рішення №325 

від 10.06.2021р., в якому відсоткові ставки туристичного збору залишаються на 

рівні 2021р. 

 

 

 

В.о. міського голови, перший 

заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ 
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