
 
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24 червня 2021 року          № 783 

 

 

Про встановлення  

туристичного збору 

 

 

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статей 8, 10, 12, 268 Податкового кодексу України, 

у зв’язку зі створенням Рівненської міської територіальної громади відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 722-р "Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Рівненської області" Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Установити на території Рівненської міської територіальної громади 

туристичний збір. 

2. Платники збору визначені пунктом 268.2 статті 268 Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс). 

3. Установити такі ставки туристичного збору за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу: 

1) для внутрішнього туризму – в розмірі 0,25 % від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, 

для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення; 

2) для в’їзного туризму – в розмірі 1,0 % від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, 

для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

4. База справляння збору визначена пунктом 268.4 статті 268 Кодексу. 

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі). 

5.1. Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких 

місцях проживання (ночівлі): 

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

відпочинку, туристичні бази, табори для відпочинку, пансіонати та інші 

заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; 
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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). 

5.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 

268 Кодексу, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з 

тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 5.1 цього пункту; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 цього пункту, що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 

найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються Рівненською міською 

радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою. 

5.3. Визначити Управління економіки міста виконавчого комітету 

Рівненської міської ради відповідальним виконавцем в частині розміщення та 

оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради переліку податкових 

агентів та інформації про них. 

6. 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. 

7. Інші елементи туристичного збору: особливості справляння збору, 

базовий податковий (звітний) період – визначено статтею 268 Кодексу. 

8. Установити, що це рішення підлягає обов’язковому опублікуванню в 

газеті "Сім днів". 

9. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 

10. З моменту набрання чинності цим рішенням, вважати такими, що 

втратили чинність: 

1) рішення Рівненської міської ради від 17 лютого 2011 року № 170 "Про 

ставку туристичного збору"; 

2) рішення Рівненської міської ради від 21 лютого 2019 року № 5624 

"Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 17.02.2011 № 170 

"Про ставку туристичного збору"; 

3) рішення Рівненської міської ради від 13 червня 2019 року № 6142 

"Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 17.02.2011 № 170 

"Про ставку туристичного збору". 
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11. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній 

комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки 

підприємництва та регуляторної політики і секретарю міської ради 

В. Шакирзяну, а організацію його виконання – Головному управлінню 

Державної податкової служби у Рівненській області та Управлінню економіки 

міста виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

 

 

 

Міський голова        О. Третяк 


