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Присутні: Гомерська І.П. - секретар міської ради,  Євдощенко С.В. - заступник міського голови                                                                                
з питань діяльності виконавчих органів ради, Кононенко Л.А. - керуюча справами виконавчого 
комітету міської ради, Комощук О.І. – начальник відділу з питань розвитку економіки та  
торгівлі, Ліщук Н.А.- в.о. начальника фінансового відділу міської ради, Майданов В.В. - 

начальник КО «Правопорядок»,  Сиротін О.В. - заступник начальника Баштанського РВП, 
Гонта В.М - редактор «Голос Баштанщини», Олексин О.Б.- фізична особа підприємець.. 

   

Виступала: заступник міського голови Світлана .Євдощенко, яка повідомила присутнім про 
необхідність затвердження рішення «Про встановлення туристичного збору на території 
Баштанської територіальної громади» у відповідності до вимог Податкового кодексу України та 
з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», тобто це рішення є регуляторним актом. Тому було підготовлено, 
відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2004 року №308, аналіз впливу регуляторного акта, 
Тест малого підприємництва (проведення консультацій, круглих столів з суб’єктами 
господарювання). 
Підготовлений проект рішення, який виноситься на розгляд консультації з громадкістю «Про 
встановлення туристичного збору на території Баштанської територіальної громади», з метою 
обговорення та надання своїх пропозицій, щодо проекту даного рішення.  А також, з 
урахуванням пропозиції від Баштанського управління ГУ ДПС у Миколаївській області, а саме 
затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, 

тобто, збільшення дохідної частини міського бюджету. Необхідність прийняття  такого рішення 
зумовлене наявністю на території громади суб’єктів господарської діяльності, котрі займаються 
прозорим готельним бізнесом. Передбачається, що податкові агенти туристичного збору будуть 
неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та 
своєчасно вносити податкові платежі до бюджету територіальної громади. 

            Тому запропоновано проектом встановити ставки туристичного збору на території 
Баштанської міської ради  територіальної громади у розмірі: 

-  0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 2 відсотка - 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. 

 

 



 

           В обговорені взяли участь редактор «Голос Баштанщини» Василь Гонта  та підприємець 
Олександр Олексин, які надали свої пропозиції щодо необхідності коригування ставок збору, а 
саме: 

-  з  0,5 відсотка зменшити на 0,3відсотка - для внутрішнього туризму; 
-  з 2 відсотків збільшити до 3 відсотків - для в’їзного туризму.  

   Тому, враховуючи пропозиції, які поступили в ході обговорення  буде відкореговано проект 
рішення та розміщено на ознайомлення з аналізом регуляторного впливу на офіційному веб - 

сайті Баштанської міської ради в мережі Інтернет: http:bashtanskaotg.gov.ua Строк отримання 
пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 (один) місяць з дня його 
оприлюднення в засобах масової інформації, а також зауваження та пропозиції від фізичних та 
юридичних осіб приймаються у письмовій формі за поштовою адресою: 56101, м. Баштанка 
вул. Героїв Небесної Сотні,38. 
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