Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторних актів
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та номер.
Рішення Запорізької міської ради від 26.01.2011 № 11 «Про затвердження
положення про туристичний збір» (зі змінами від 26.04.2018 № 52 ).
2. Виконавець заходів:
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради.
3. Цілі прийняття актів:
Рішення приймалось з метою використання резервів поповнення
бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного
розвитку міста.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
Згідно зі ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» періодичне відстеження
результативності регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки.
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне):
Періодичне.
6. 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’єктам підприємницької діяльності. Було використано
статистичний метод одержання результатів шляхом аналізу інформації та
показників щодо надходжень до бюджету міста.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних:
Сума надходжень до міського бюджету від туристичного збору склали:
2014 рік – 237340,23 грн., 2015 рік – 324724,81 грн., 2016 рік – 370874,26 грн.,
2017 рік – 538334,72 грн. та заплановані на 2018 рік в сумі 630 тис.грн.

Тобто, сума надходжень від сплати єдиного податку у 2014 році склала
237,3 тис.грн., що на 0,00168% менше ніж у 2013 році, що підтверджує
стабільність доходу двох років. У 2015 році спостерігається збільшення
надходжень до бюджету у сумі 324,7 тис.грн., що склало приріст на 36,8%,
2016 рік характеризується підвищенням на 14,2%, у 2017 році відмічається
збільшення надходжень на 45 % порівняно з минулими періодами.
Дані було отримано шляхом аналізу отриманої від Головного
управління Міністерства доходів і зборів у Запорізькій області.
8. Кількісні та якісні показники результативності:
За період терміну дії рішень зафіксовано збільшення сум надходжень
до єдиного податку до бюджету міста.
Інформація про кількісні показники наведена у Графіку 1.
Графік 1.
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8. Оцінка результатів реалізації регуляторних актів та ступеня
досягнення визначених цілей:
Результатами дій регуляторних актів є значне збільшення сум
надходжень єдиного податку до бюджету міста.
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