ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторних актів
Регуляторні акти:
Рішення Запорізької міської ради від 26.01.2011 № 11 «Про затвердження Положення про туристичний збір»;
Рішення міської ради від 27.12.2011 № 37 «Про внесення змін до Положення про туристичний збір».
Виконавець заходів: Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму департаменту освіти і наук
и, молоді та спорту Запорізької міської ради.
Цілі прийняття актів: Рішення приймалось з метою використання резервів поповнення бюджету для
забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.
Строк виконання заходів з відстеження: Відстеження здійснено у відповідності до Методики відстеження
результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Тип відстеження: Повторне.
Методи одержання результатів відстеження: Відстеження результативності регуляторних актів
здійснювалося раз на три роки на основі бази даних Головного управління Міністерства доходів і зборів у
Запорізькій області щодо сум надходжень від сплати єдиного податку суб’єктами підприємницької діяльності.
Кількісні та якісні показники результативності: За період терміну дії рішень зафіксовано збільшення сум
надходжень єдиного податку до бюджету міста.
Оцінка результатів реалізації регуляторних актів та ступеня досягнення визначених цілей: результатами
дій регуляторних актів є незначне збільшення сум надходжень єдиного податку до бюджету міста.
Про результативність прийняття регуляторних актів свідчать наступні дані:
Сума надходжень до міського бюджету від туристичного збору склали: 2011 рік – 218,3 тис. грн., 2012 рік
– 242,6 тис. грн., 2013 рік – 237,7 тис. грн. та заплановані на 2014 в сумі 237,0 тис. грн.
Тобто, сума надходжень від сплати єдиного податку у 2013 році зменшилась порівняно з 2012 роком на
2,1%, але збільшилась на 8,2% в порівнянні з 2011 роком.
Відстеження результативності регуляторних актів буде здійснюватися згідно з методикою, затвердженою
Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2004 № 308, у межах строків, встановлених ст. 10 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», протягом трьох років.
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