Додаток
ІНФОРМАЦІЯ
щодо реалізації пункту 3 Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент
економічного розвитку та інвестиційної привабливості України"
Пункт Рекомендацій

Стан виконання

1.

1) при опрацюванні проекту закону
про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на
2016 рік" забезпечити виділення згідно з
бюджетним
запитом
додаткового
фінансування
Міністерству
економічного розвитку і торгівлі
України на реалізацію заходів у сфері
туризму;

Листом Мінекономрозвитку на адресу Мінфіну надано пропозиції щодо фінансування у
2017 році заходів у сфері туризму за новою бюджетною програмою «Фінансова підтримка
розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури
міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні» у сумі 30 486, 0 тис. грн.
(лист від 10.08.2016 № 2103-10/25608-03).
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», що був прийнятий
Верховною Радою України 21.12.2016, передбачено кошти за новою бюджетною програмою
«Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови
туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні»
у сумі 30 486, 0 тис. грн.

2.

5) при розробленні проектів закону
про Державний бюджет України на 2017
рік та на наступні роки передбачати
кошти для участі України, українських
міст та областей у туристичних та інших
виставках
з
метою
промоції
туристичного потенціалу;
2) розробити та внести на розгляд
Верховної Ради України проекти
законів:

3.

За даними Держстату у січні - червні 2016 року в економіку України іноземними
про заходи державної підтримки
інвесторами
вкладено 2 859,1 млн.дол. США прямих інвестицій, що майже втричі більше ніж
розвитку туристичної індустрії (щодо
створення режиму сприяння для за аналогічний період минулого року. Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери
залучення інвестицій у розбудову економічної діяльності. Україна залишається привабливою для інвестицій, є достатньо
інтегрованою у світове господарство.
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туристичної індустрії);

За інформацією Мінфіну з метою стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні
галузі економіки Верховною Радою України 06.09.2012 прийнято Закон України «Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення
нових робочих місць» № 5205-VI.
Перелік пріоритетних галузей економіки, в яких можуть реалізовуватися інвестиційні
проекти, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р,
до якого зокрема включено курортно-рекреаційну сферу і туризм.
Відповідно до вказаного Закону державна підтримка надається суб’єктам інвестиційної
діяльності, які реалізують схвалені Кабінетом Міністрів України інвестиційні проекти у
пріоритетних галузях економіки. Реалізація інвестиційних проектів у зазначених галузях не
передбачає жодних територіальних обмежень.
Стимулюючі положення та пільги для суб’єктів інвестування:
а) відповідно до Податкового Кодексу України за рішенням відповідних органів
місцевого самоврядування для необмеженого кола суб’єктів господарювання
встановлюються:
- ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку за користування земельною
ділянкою (п. 284.1 статті 284 ПКУ);
- річна орендна плата у розмірі не менше 3% нормативної грошової оцінки за оренду
земельних ділянок державної чи комунальної власності (п. 288.5 статті 288 ПКУ);
б) відповідно до Митного Кодексу України:
- застосовуються пільгові ставки ввізного мита відповідно до Митного тарифу України
для ввезення товарів, що походять з держав - членів СОТ, або з держав, з якими Україна
уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння для
необмеженого кола суб’єктів господарювання (частина 5 статті 280 МКУ);
- звільняються від оподаткування ввізним митом до 2018 року
устаткування
(обладнання) та комплектуючі вироби до нього, що ввозяться виключно для реалізації
проектів, схвалених відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», за
умови, що зазначені товари: не є підакцизними, виготовлені не більше трьох років до
моменту державної реєстрації інвестиційного проекту, та не були у використанні; не
виробляються та не мають аналогів в Україні (пп. 10, пп. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та
перехідні положення» МКУ);
в) відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної документації» (ч. 4
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статті 40) не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
замовники будівництва об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за
результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
д) відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996
№ 93/96-ВР:
- до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності,
тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами;
- іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації;
е) відповідно до Закону України від 31.05.2016 № 1390-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації
іноземних інвестицій» спрощується порядок залучення іноземних інвестицій, що
унеможливлює прояви ознак корупції при державній реєстрації таких інвестицій.
Слід зазначити, що досвід функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і
територій пріоритетного розвитку в Україні засвідчив, що надання податкових пільг окремим
суб’єктам інвестиційної діяльності не призвело до певних позитивних зрушень в економіці,
тому пільговий режим оподаткування таких територій у 2005 році було скасовано, зокрема,
через викривлення конкуренції, бюджетну неефективність та окремі зловживання.
4.

5.

про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо встановлення
пільгової ставки податку на додану
вартість для готелів та аналогічних
засобів
розміщення
і
звільнення
операцій з експорту туристичних послуг
від податку на додану вартість, а також
зменшення ставки податку на прибуток
туристичних операторів, що провадять
діяльність
у
сфері
в’їзного
і
внутрішнього туризму;
про медичний туризм;

За інформацією Мінфіну одним із стратегічних пріоритетів Уряду відповідно до Плану
пріоритетних дій Уряду на 2016 рік є здійснення податкової реформи шляхом спрощення
податкової системи та удосконалення адміністрування податків. Мінфіном створено
відповідну робочу групу, якою напрацьовуються зміни до Податкового кодексу України,
спрямовані на підвищення прозорості та якості адміністрування податків, ліквідації
поширених схем ухилення від оподаткування, усунення неузгодженостей.
Мінекономрозвитку в разі розроблення зазначеною робочою групою проекту змін до
Податкового кодексу України візьме участь в його опрацюванні відповідно до Регламенту
Кабінету Міністрів України.
З метою врахування наявного міжнародного досвіду під час розробки проектів
нормативно-правових актів щодо врегулювання медичного туризму Мінекономрозвитку
звернулося до Міністерства закордонних справ України стосовно інформування про
міжнародний досвід країн, які є лідерами у розвитку медичного туризму (лист від 09.08.2016
№ 4502-06/25305-03).
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Листом від 05.09.2016 № 51/14-200-3239 Міністерство закордонних справ надало
узагальнений інформаційно-довідковий матеріал щодо досвіду країн які активно розвивають
медичний туризм. Саме в Німеччині, Швейцарії та Ізраїлі на сьогоднішній день існує один із
найвищих рівнів медичного обслуговування та якості надання медичних послуг у світі.
Проаналізувавши надану інформацію, можна зробити наступні висновки.
По перше - регулювання напрямку «медичний туризм» або «в'їзне лікування» на
законодавчому рівні у зазначених країнах відсутнє, але, урядами надається сприяння
розвитку саме цього виду туризму.
Так, ФРН у 2011 р. за фінансуванням Федерального міністерства економіки випущено
брошуру на кількох мовах «Медичні проїздки до Німеччини: висока компетентність у
лікарнях і в реабілітації», створено відповідний інтернет-портал з характеристиками
німецьких лікарень. Крім того, за кошти приватних структур видано «Довідник лікарень для
іноземних пацієнтів в Німеччині».
З метою уніфікації послуг, які надаються на території Ізраїлю Міністерством охорони
здоров’я розроблено рекомендований перелік орієнтовних цін на медичні послуги при
лікуванні різних захворювань, який розміщено на офіційному сайті МОЗ Ізраїлю.
По друге – державний контроль за лікарськими послугами, що надаються іноземним
громадянам, здійснюється за стандартами та нормами, прийнятими для громадян країни.
Так, у Швейцарії існує система обов’язкового медичного страхування, за якою кожний
пацієнт має право обрати «лікарняну касу» та укласти з нею поліс страхування, який
покриває витрати лише на ті препарати, які визначені на законодавчому рівні.
Медичні заклади Німеччини працюють з усіма пацієнтами за 100 відсоткову
передоплату.
Ізраїльські медичні центри та заклади повинні дотримуватись рівних прав для всіх
пацієнтів, не дозволяється надавати перевагу пацієнтам за додаткову оплату.
По третє – у країнах функціонує значна кількість компаній-посередників
та
уповноважених представників медичних закладів.
Приватні та державні медичні заклади фактично розвивають галузь медичного туризму
самостійно.
У великих німецьких клініках працюють «міжнародні офіси», через які можна
оформити лікування, замовити перекладачів, оформити візи та замовити готелі для родичів.
Невеликі клініки та приватні лікарні об’єднують свої зусилля з агентствами з надання послуг
з медичного туризму.
У Швейцарії та Ізраїлю також функціонують посередники, або уповноважені
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6.

7.

представники медичних закладів, через яких може здійснюватися, як співробітництво
медичним закладом, так і надання додаткових послуг, зокрема трансфер з/до аеропорту,
переклад, сприяння в поселенні тощо.
Враховуючи вищезазначене, в Україні доцільно застосувати практику провідних країн у
сфері розвитку «медичного туризму», у разі досягнення і забезпечення високого рівня
надання медичних послуг.
Мінекономрозвитку на виконання Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020",
3) невідкладно схвалити стратегію
розвитку туризму та курортів України затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5, було розроблено проект
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку туризму і
до 2026 року;
курортів на 2016–2020 роки".
Стратегія розроблена з метою створення умов для забезпечення прискореного розвитку
сфери туризму і курортів, перетворення її у високоефективну, інтегровану у світовий ринок
галузь, що зможе стати вагомим чинником прискорення економічного зростання, підтримки
зайнятості та структурної модернізації економіки.
Водночас відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.2016
№ 26794/1/1-16 до постанови в Верховної Ради України від 13 липня 2016 року" 1460-VIII
"Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як
інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" з урахуванням
зауважень та пропозицій, що надійшли від зацікавлених центральних та місцевих органів
влади, а також науковців та експертів сфери туризму та курортів Мінекономрозвитку
розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії
розвитку туризму та курортів до 2026 року", який подано до зацікавлених центральних
органів виконавчої влади на погодження (лист від 24.10.2016 № 4503-04/33773-03).
Проект акта погоджено Мінфіном із зауваженнями (лист від 28.11.2016 №31-07030-075/33788), МОН із застереженнями (лист від 22.12.2016 №1/12-6198). Наразі підготовлено
пакет документів для подання Мінюсту на проведення правової експертизи.
Мінфін листом від 13.10.2016 № 03/46414/12-16 поінформував про заборону підготовки
4) до 1 січня 2017 року затвердити
проектів
нових державних цільових програм відповідно до пункту 12 Заходів щодо
державну цільову програму розвитку
туризму та курортів на період до 2022 економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання
органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади
року;
підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне
використання державних коштів”.
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8.

У зв’язку з відсутністю правових засад діючого законодавства щодо функціонування
6) до 1 січня 2017 року затвердити
туристичних
представництв України за кордоном, Мінекономрозвитку звернулось до МЗС із
порядок
створення
і
ліквідації
питанням
щодо
отримання міжнародного досвіду щодо порядку створення та ліквідації
туристичних представництв України за
туристичних представництв, а також джерел їх фінансування у країнах світу (лист від
кордоном;
17.08.2016 № 4502-06/26469-03).
МЗС листом від 15.09.2016 № 51/14-200-3374 надіслано узагальнену інформацію щодо
закордонного досвіду створення зазначених представництв. Вивчивши світовий досвід
провідних країн (ФРН, США, Японія, Польща, Великобританія, Швейцарія, Малайзія, Ізраїль,
Греція, Угорщина, Туреччина, Литва), слід зазначити таке.
По-перше, органи влади деяких країн утворюють туристичні представництва як окремі
осередки з відповідними функціями на іноземному ринку. Фінансування діяльності
зазначених туристичних представництв за кордоном здійснюється за рахунок бюджетних
коштів, фінансування міжнародних організацій або на умовах приватно-державного
партнерства. Основні витрати на створення туристичних представництв у більшості випадків
здійснюється за рахунок бюджетних коштів урядових органів відповідальних за розвиток
сфери туризму країни, за рахунок фінансової підтримки ЄС або діють як неприбуткові
організації, але функціонують за рахунок членських внесків.
Разом з цим існує практика, що порядок відкриття, функціонування та закриття таких
представництв окремо законодавчо не регулюється і здійснюється у діючому правовому полі
для самостійних юридичних осіб, де діє представництво. А головним джерелом їх
фінансування є самостійна господарча діяльність.
По-друге, деякі країни практикують відкриття зазначених представництв у
дипломатичних/консульських установах своїх кран безкоштовно або на пільгових умовах, що
суттєво зменшує адміністративні витрати.
Крім цього, згідно з територіальним принципом визначають хаби у різних країнах світу,
які є найперспективнішими ринками для реалізації туристичних послуг, де туристичні
представництва здійснюють свою діяльність в 4 регіональних хабах (наприклад Європа,
Америка, Азійсько-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Африка).
По-третє, у випадках, коли відсутня практика функціонування туристичних
представництв за кордоном, створюють та підтримують багатомовну інтернет-платформу, на
якій зосереджена фактично уся інформація щодо туризму та відпочинку у країні,
фінансування на яку теж виділяється з бюджетних коштів урядових органів відповідальних за
розвиток сфери туризму країни ( приблизно 100 млн. дол. щорічно) або з інших джерел.
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Наразі, з метою зменшення навантаження на бюджетні витрати у 2016 році, можливо
розпочати в якості пілотного проекту запровадження створення туристичних представництв
України за кордоном шляхом надання функцій щодо просування національного туристичного
продукту на світовому ринку до 8 торгових представництв України, які мають запрацювати
найближчим часом у складі закордонних дипломатичних установ у провідних країнах –
торговельних партнерах, зокрема при Європейському Союзі, Світовій організації торгівлі,
Туреччині, Китаї, Єгипті, Польщі, ФРН та США, на які вже передбачено кошти в сумі
27 308,2 тис. грн у Державному бюджеті України на 2016 рік.
Виходячи з викладеного, доцільним є долучитися до практики провідних країн у сфері
туризму та використати досвід з метою створення українських туристичних представництв за
кордоном шляхом прийняття рішення на рівні керівництва держави та визначення
відповідального органу центральної виконавчої влади за створення та ліквідацію туристичних
представництв України за кордоном, а також визначити джерела їх фінансування та
передбачити виділення коштів у Державному бюджеті України на 2017 рік.
9.

7) до 1 вересня 2016 року
розглянути питання щодо зміни назви
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України з метою відображення
функції з формування та реалізації
державної політики у сфері туризму;

Положенням про Мінекономрозвитку (далі – Положення), затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, передбачено, що Мінекономрозвитку є
головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує:
формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і
торгівлі, державну промислову політику, державну інвестиційну політику, державну
зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного регулювання,
стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, управління об'єктами державної
власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, туризму та
курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів),
державних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів; формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики,
державного матеріального резерву, експортного контролю, інтелектуальної власності;
формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики з
контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань
ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Мінекономрозвитку є уповноваженим органом з питань координації діяльності з
реалізації державного оборонного замовлення.
З аналізу Положення вбачається, що значна кількість функцій Міністерства
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безпосередньо не відображається у його назві, а включається до поняття “економічний
розвиток”.
Крім того, Мінекономрозвитку наділено повноваженнями з формування і реалізації
державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері туризму та курортів). Функції здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері туризму та курортів покладені на Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів відповідно до Положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667.
Враховуючи вищевикладене, Мінекономрозвитку вважає, що назва “Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України” відповідає покладеним на нього повноваженням та
на даний час не потребує зміни (лист на Кабінет Міністрів України від 02.09.2016 № 241201/28214-01).
За поданням Мінекономрозвитку Урядом затверджено постанову Кабінету Міністрів
України від 5.10.2016 № 685“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
14 травня 2015 р. № 388”.
Зазначеним актом внесено зміни і доповнення до Положення про Координаційну Раду з
питань туристичної діяльності (далі – Координаційна рада) та складу Координаційної ради, в
частині:
- приведення у відповідність назв посад, зазначених у Положенні та складі
Координаційної ради, затверджених постановою від 14.05.2015 № 388 до назв посад нового
складу Кабінету Міністрів України, визначених постановою від 14.04.2016 року № 1097-VIII;
- введення до складу Координаційної ради заступника Міністра екології та природних
ресурсів України та голови правління ГО “Спілка сприяння розвитку сільського зеленого
туризму в Україні”.
11 листопада 2016 проведено засідання Координаційної ради під головуванням Першого
віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку та торгівлі України
С.І. Кубіва. Під час засідання Координаційної ради учасники обговорили про стан реалізації
державної політики у сфері туризму та курортів, стратегічні вектори розвитку сфери туризму
та курортів, а також про заплановані заходи на 2017 рік у зв’язку з оголошенням 2017 року –
Міжнародним роком сталого туризму заради розвитку. За результатами засідання прийнято
відповідну резолюцію.
За інформацією МЗС (лист від 10.11.2016 №51/14-200-4090) спільно з
11.
9)
активізувати
роботу
з
Мінінфраструктури продовжуються робота із забезпечення якнайшвидшого підписання
підписання Угоди між Україною та
10.

8)
забезпечити
ефективне
функціонування Координаційної ради з
питань
туристичної
діяльності,
створеної при Кабінеті Міністрів
України,
з
метою
покращення
координації дій органів виконавчої
влади щодо формування і реалізації
державної політики у сфері туризму.
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і
його Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір. Укладення
Спільний зазначеної Угоди є невід’ємною частиною переговорів з ЄС на найвищому рівні поруч із
такими питаннями, як запровадження безвізового режиму та імплементація Повної та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Попри те, що Угода була парафована ще 28.11.2013 під час Вільнюського саміту
країн ініціативи «Східне партнерство», її підписання було відкладено стороною ЄС на
невизначений термін через неможливість окремих держав-членів ЄС знайти компромісне
рішення щодо застосування Угоди до аеропорту «Гібралтар».
Зі свого боку Україна виконала всі необхідні внутрішні процедури з метою підготовки
до підписання Угоди про Спільний авіаційний простір. При цьому, головним органом
виконавчої влади, відповідальним за підготовку та підписання Угоди, є Міністерство
інфраструктури України.
За інформацією Мінінфраструктури (лист від 16.11.2016 №11168/12/10-16)
оптимістичним сценарієм для України є підписання Угоди про Спільний авіаційний простір
протягом наступних декількох місяців, песимістичним сценарієм є загальмування
переговорного процесу орієнтовно до виходу з ЄС Великобританії.
Учасники робочої групи прийшли до розуміння, що незважаючи на гальмування
процесу підписання Угоди про САП з боку ЄС, необхідно активізувати роботу над планом дій
з імплементації директив і технічних регламентів вказаних в Угоді.
Опрацьовано два варіанти проектів Плану заходів з підготовки до запровадження
спільного авіаційного простору України з Європейським Союзом і його державами-членами.
До Плану під час зустрічі запропоновано додати наступні пункти: внести зміни до
Повітряного Кодексу України щодо прийняття авіаційних правил, затвердити новий порядок
прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів у сфері цивільної авіації,
імплементувати Регламент № 139 ЄС щодо сертифікації аеропортів (не було чітко
проговорено в якій формі), додати індикатори та очікувані результати.
За інформацією МЗС (лист від 10.11.2016 №51/14-200-4090) питання переговорів з
12.
10)
провести
переговори
з
Європейською Комісією щодо формування пакета капітальних інвестицій у розвиток та
Європейською
Комісією
щодо
модернізацію транспортної інфраструктури України обговорювалося під час засідання
формування
пакета
капітальних
Транспортної панелі Східного партнерства 19.10.2016 у Брюсселі. У рамках цього заходу
інвестицій у розвиток та модернізацію
делегацією Мінінфраструктури представлено на розгляд ЄС оновлений перелік пріоритетних
транспортної інфраструктури України
інфраструктурних проектів, які могли б бути реалізовані в рамках фінансових інструментів
ЄС.
Європейським
Союзом
державами-членами
про
авіаційний простір
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13.

За інформацією Мінфіну з метою стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні
11) вжити заходів для створення
галузі
економіки Верховною Радою України прийнято Закон України «Про стимулювання
привабливого інвестиційного клімату в
інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих
туристичній галузі шляхом:
місць» (далі - Закон).
впровадження
механізмів
Перелік пріоритетних галузей економіки, в яких можуть реалізовуватися інвестиційні
економічного стимулювання розвитку проекти, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 №843-р, до
туризму та рекреації, зокрема створення якого зокрема включено курортно-рекреаційну сферу і туризм.
вільних туристичних зон з наданням
Відповідно до Закону державна підтримка надається суб’єктам інвестиційної діяльності,
податкових
пільг
потенційним
які реалізують схвалені Кабінетом Міністрів України інвестиційні проекти у пріоритетних
інвесторам, пільгових довгострокових
галузях економіки. Реалізація інвестиційних проектів у зазначених галузях не передбачає
кредитів
органам
місцевого
жодних територіальних обмежень.
самоврядування
для
інвестиційної
Відповідно до статті 3 Закону особливості оподаткування суб’єктів господарювання, які
розбудови об’єктів туристичної та
реалізують
інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються
курортної інфраструктури;
Податковим і Митним кодексами України.
Стимулюючі положення та пільги для суб’єктів інвестування:
а) відповідно до Податкового Кодексу України за рішенням відповідних органів
місцевого самоврядування для необмеженого кола суб’єктів господарювання
встановлюються:
- ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку за користування земельною
ділянкою (п. 284.1 статті 284 ПКУ);
- річна орендна плата у розмірі не менше 3% нормативної грошової оцінки за оренду
земельних ділянок державної чи комунальної власності (п. 288.5 статті 288 ПКУ);
б) відповідно до Митного Кодексу України:
- застосовуються пільгові ставки ввізного мита відповідно до Митного тарифу України
для ввезення товарів, що походять з держав - членів СОТ, або з держав, з якими Україна
уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння для
необмеженого кола суб’єктів господарювання (частина 5 статті 280 МКУ);
- звільняються від оподаткування ввізним митом до 2018 року устаткування
(обладнання) та комплектуючі вироби до нього, що ввозяться виключно для реалізації
проектів, схвалених відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», за
умови, що зазначені товари: не є підакцизними, виготовлені не більше трьох років до
моменту державної реєстрації інвестиційного проекту, та не були у використанні; не
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виробляються та не мають аналогів в Україні (пп. 10, пп. 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та
перехідні положення» МКУ);
в) відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної документації» (ч. 4
статті 40) не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
замовники будівництва об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за
результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
д) відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування»:
- до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності,
тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами;
- іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації;
е) відповідно до Закону України від 31.05.2016 № 1390-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації
іноземних інвестицій» спрощується порядок залучення іноземних інвестицій, що
унеможливлює прояви ознак корупції при державній реєстрації таких інвестицій.
Слід зазначити, що досвід функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і
територій пріоритетного розвитку в Україні засвідчив, що надання податкових пільг окремим
суб’єктам інвестиційної діяльності не призвело до певних позитивних зрушень в економіці,
тому пільговий режим оподаткування таких територій у 2005 році було скасовано, зокрема,
через викривлення конкуренції, бюджетну неефективність та окремі зловживання.
14.

виділення грантових коштів на
співфінансування
інноваційних
та
ефективних проектів, спрямованих на
підвищення
конкурентоспроможності
національного
та
регіональних
туристичних продуктів;

Ініціювання проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями, у рамках яких Україна несе зобов’язання згідно з
міжнародними договорами, регулюється Порядком ініціювання, підготовки та реалізації
проектів економічного та соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними
фінансовими організаціями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
26.11.2008 № 1027.
У разі прийняття рішення щодо залучення кредитних коштів міжнародних організацій
для фінансування проектів, що реалізовуватимуться у державному секторі, зацікавлена
сторона повинна підготувати відповідні пропозиції та надіслати до міністерства,
відповідального за формування єдиної державної фінансової політики у сфері
співробітництва з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими
організаціями (Мінфін).
Процедуру залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в
тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів, акредитації виконавців встановлено
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Порядком залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002
№ 153.
Міжнародна технічна допомога надається Україні країнами та міжнародними
організаціями – донорами відповідно до міжнародних договорів, укладених між Україною та
країнами-донорами у сфері технічного та фінансового співробітництва, а також на підставі
затверджених донорами стратегій надання допомоги Україні.
На сьогодні стратегічними документами країн-донорів не передбачено надання
технічної та фінансової допомоги у сфері туризму.
15.

спрощення
процедур
та
скорочення строків видачі дозвільних
документів
і
погоджень
на
проектування та будівництво готелів,
санаторно-курортних закладів, об’єктів
відпочинкової
та
оздоровчої
інфраструктури;

За інформацією Мінрегіону Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності» (із змінами) (далі – Закон) на сьогоднішній день забезпечено спрощення
дозвільних-реєстраційних процедур у будівництві, скорочення документів дозвільного
характеру та впровадження декларативного принципу. Зокрема, статтею 34 Закону
встановлено, що замовник має право виконувати будівельні роботи після:
1) подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт
відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо об'єктів,
будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують
реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на
виконання будівельних робіт;
2) реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про
початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до I - III
категорій складності;
3) видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу
на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорій
складності.
Зазначені документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до
завершення будівництва.
На виконання Закону Кабінетом Міністрів України 13.04.2011 прийнято постанову
№ 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» (із змінами), якою
визначено механізм набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт.
З огляду на викладене, питання спрощення процедур та скорочення видачі дозвільних
документів на будівництво об’єктів будь-якого призначення вже врегульовано вказаними
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вище нормативно-правовими актами.
За інформацією Мінрегіону частиною другою статті 19 Конституції України
встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Відповідно до Закону та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного
контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 (із
змінами), органи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюють заходи,
спрямовані на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних
норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.
Слід зазначити, що будівельними нормами та державними стандартами не
врегульовується питання визначення строків будівництва об'єктів.
Разом з тим, відповідно до статті 9 Закону України «Про інвестиційну діяльність»,
основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної
діяльності, є договір (угода).
Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов
господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, є виключною
компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності.
Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію договірних відносин між
суб'єктами інвестиційної діяльності зверх своєї компетенції не допускається.
Крім цього, статтею 20 Закону України «Про інвестиційну діяльність» врегульовується
питання відповідальності суб’єктів інвестиційної діяльності, а саме, при недодержанні
договірних зобов'язань суб'єкти інвестиційної діяльності несуть майнову та іншу
відповідальність, передбачену законодавством України і укладеними договорами.

16.

запровадження механізмів впливу
на
забудовників,
які
протягом
тривалого
часу
не
завершують
будівництво
об’єктів
туристичної
інфраструктури, не провели робіт з їх
консервації;

17.

27.09.2016 під час зустрічі заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі
залучення в туристичну галузь
довгострокових
низьковідсоткових України М.Є. Нефьодова з представниками делегації Європейського Союзу було передано
кредитів
з
міжнародних
джерел пропозиції для отримання міжнародної фінансової допомоги в рамках підготовки
(світовий банк, ЄБРР) та коштів Стратегічних пріоритетів для залучення в Україну допомоги ЄС на 2018-2020 роки.
міжнародної технічної допомоги
16.12.2016 Мінекономрозвитку взято участь у Конференції країн-донорів, які надають
технічну та фінансову допомогу Україні, під час якої презентовано туристичний потенціал
України, план дій щодо розвитку сфери туризму та курортів, а також виокремлено низку
заходів, які потребують допомоги з боку донорів.
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18.

19.

Міські цільові програми готуються відповідно до основних принципів розроблення
12)
розробити
методичні
рекомендації для органів місцевого державних цільових програм, зазначених у Законі України "Про державні цільові програми",
самоврядування з підготовки місцевих та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Мінекономіки від
програм розвитку туризму та курортів;
04.12.2006 № 367.
З метою виконання пунктів 355, 357, 385 Плану заходів розпорядженням Кабінету
13)
доручити
Міністерству
Міністрів
України від 11.03.2015 № 200 затверджено розроблений Міністерством
економічного розвитку і торгівлі
інфраструктури План імплементації Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. № 90/314/ЄЕС
України:
про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та
з метою виконання глави 16 комплексні турне (далі – Директива).
"Туризм" Плану заходів з імплементації
Головним виконавцем пункту 355 Плану заходів щодо розроблення проекту Закону
Угоди про асоціацію, гармонізації України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» (далі – проект Закону)
законодавства України у сфері туризму визначено Держтуризмкурорт.
із
законодавством
Європейського
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про
Союзу:
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Держтуризмкурорт ліквідовано
протягом 2016 року розробити та з покладанням його функцій на Мінекономрозвитку. Реалізація Міністерством повноважень в
подати Кабінету Міністрів України:
сфері туризму та курортів розпочалась з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів
проект нової редакції Закону України від 08.09.2015 № 922 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі».
України
"Про
туризм",
що Держтуризмкурортом як головним виконавцем пункту 355 Плану заходів не передано до
відповідатиме
законодавству Мінекономрозвитку розробленого проекту Закону та матеріалів щодо його погодження з
Європейського Союзу у сфері туризму іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади.
В свою чергу, Мінекономрозвитку проаналізовано чинний Закон України «Про туризм»
та провідним світовим практикам щодо
на
відповідність
положенням
Директиви.
В
цілому
норми
ведення
бізнесу,
забезпечить
пріоритетність
та
стимулювання Закону України «Про туризм» відповідають положенням Директиви. Так статті 1, 3, 6, 8-10
в’їзного і внутрішнього туризму, Директиви враховані повністю, статті 2, 4, 5, 7 у більшій мірі.
Досягнення тривалого та масштабного економічного ефекту від діяльності суб’єктів
удосконалить механізми фінансового
туристичної
сфери можливе лише шляхом системного реформування законодавства та
забезпечення
відповідальності
туроператора та турагента перед прийняття комплексу нормативно-правових актів, спрямованих на створення прозорих та
туристами, регулюватиме діяльність сприятливих умов діяльності.
З урахуванням необхідності імплементації європейського досвіду та гармонізації
фахівців туристичного супроводу та
саморегулівних
організацій
та українського законодавства у цій сфері з нормами міжнародного права Мінекономрозвитку
передбачатиме створення державного готуються комплексні зміни до Закону України «Про туризм» в частині:
удосконалення, доповнення та уточнення термінологічно-понятійного апарату у сфері
реєстру
суб’єктів
туристичної
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діяльності;
до 1 січня 2018 року забезпечити
виконання
плану
імплементації
Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990
року № 90/314/ЄЕС про організовані
туристичні подорожі, відпочинок з
повним
комплексом
послуг
та
комплексні турне;

20.

проект
постанови
Кабінету
Міністрів України про вдосконалення
порядку
встановлення
категорії
об’єктам туристичної інфраструктури
(з урахуванням
досвіду
провідних
європейських країн);

туризму відповідно до загальноприйнятих міжнародних дефініцій, зокрема з урахуванням
класифікації Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО);
визначення існуючих видів туризму в залежності від напрямку туристичних потоків,
способу організації туру, категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі, їх віку, джерел
фінансування подорожі, цілей, способів пересування та інших ознак;
запровадження обов’язкового страхування цивільної відповідальності туроператорів та
турагентів перед туристами з метою захисту прав та законних інтересів споживачів
туристичних послуг;
регламентування загальних засад роботи саморегулівних організацій у сфері туризму;
встановлення механізму створення та забезпечення діяльності державного та місцевих
фондів розвитку туризму;
врегулювання діяльність фахівців туристичного супроводу в Україні шляхом
створення Реєстру фахівців туристичного супроводу;
визначення порядку встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури за
декларативним принципом та повноваження Мінекономрозвитку з даного питання;
визначення правових засад статистичного обліку у сфері туризму та визначено
повноваження причетних органів влади.
Наразі Мінекономрозвитку проведено низку робочих зустрічей за участі представників
органів державної влади, страхових компаній та суб'єктів туристичної діяльності щодо
визначення дієвих механізмів фінансового забезпечення туроператорської діяльності з
урахуванням вимог законодавства ЄС.
Після доопрацювання проекту Мінекономрозвитку буде погоджено його із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади, відповідно до вимог Pегламенту
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.07.2007 № 950, а також проведено громадське обговорення останнього з урахуванням норм
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
Відповідно до підпунктом 2308 пункту 4 Положення про Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20.08.2014 № 459, Мінекономрозвитку встановлює відповідні категорії об'єктам туристичної
інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначених для надання послуг з розміщення,
закладам харчування, курортним закладам тощо), видає свідоцтва про встановлення об'єктам
туристичної інфраструктури відповідної категорії та веде реєстр свідоцтв про встановлення
категорій об'єктам туристичної інфраструктури.
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Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для
надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 29.07.2009 № 803 (далі – Порядок).
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 997 "Про внесення змін до
Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання
послуг з тимчасового розміщення (проживання) та Порядку доведення до споживачів
інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та його категорію" внесені зміни до
Порядку та визначено Мінекономрозвитку уповноваженим органом із встановлення категорій
готелям.
Відповідно до пунктів 3 та 31 Порядку сертифікацію та оцінювання готелю здійснюють
органи із сертифікації, що призначаються Мінекономрозвитку для виконання у державній
системі сертифікації УкрСЕПРО робіт із сертифікації.
Категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з
тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної
сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і
здоров'я людей, захисту їх майна та охорони довкілля відповідно до договору між органом із
сертифікації та власником або уповноваженою ним особою і оцінювання відповідності
готелів вимогам певної категорії.
Відповідно до пункту 5 Порядку Мінекономрозвитку наказом від 19.02.2016 № 267
утворено комісію із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються
для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), та затверджено положення про
неї. До складу Комісії ввійшли представники Мінекономрозвитку, Держпродспоживслужби,
органів з питань сертифікації та громадських організацій.
Згідно з підпунктом 5 пункту 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» унесено зміни до Закону України
«Про туризм», що набрали чинності 11.02.2015, якими виключено норми, що передбачали
сертифікацію товарів, робіт, послуг у сфері туристичної діяльності.
З метою приведення у відповідність до Закону України «Про туризм»,
Мінекономрозвитку розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури».
Вказаним проектом акта передбачено зокрема, впровадження нової процедури
встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури за декларативним принципом
та критеріїв оцінки відповідності певній категорії, наближених до стандарту "Hotelstars
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Union", що застосовується у європейських країнах, профільні асоціації яких є членами
HOTREC.
21.

проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
про
засади
саморегулювання
розвитку
сфери
туризму і курортів (як механізм
реалізації положень статті 28 Закону
України
"Про
туризм"
шляхом
делегування
окремих
функцій
державних
органів
професійним
неурядовим організаціям, зокрема щодо
набуття
статусу
саморегулівної
організації та визначення критеріїв
відповідності зазначеному статусу);

Мінекономрозвитку при підготовці змін до Закону України «Про туризм» передбачено
правові засади для утворення саморегулівної організації професійних учасників туристичного
ринку з метою захисту інтересів своїх членів та підвищення ефективності просування
національного туристичного продукту.
На думку Мінекономрозвитку така СРО має здійснювати наступні повноваження:
визначення правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності,
обов’язкових для виконання всіма членами таких організацій;
захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов’язаних із
туристичною діяльністю, відповідно до законодавства;
впровадження рекомендацій та гарантій виконання зобов’язань членами саморегулівної
організації, опубліковувати їх результати в засобах масової інформації;
участь у професійній підготовці та підвищенні професійного рівня членів
саморегулівної організації, розробка навчальних програм та планів з урахуванням
встановлених кваліфікаційних вимог, визначення та укладання угод з навчальними
закладами, що здійснюють підготовку та перепідготовку керівників та інших працівників
підприємств, які здійснюють професійну діяльність на туристичному ринку;
встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами умов
провадження туристичної діяльності в Україні, забезпечення виконання ними вимог цього
Закону, інших нормативних актів у галузі туризму.
У разі визнання статусу саморегулівної організації професійних учасників туристичного
ринку, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за прикладами інших сфер
діяльності), саморегулівній організації також можуть делегуватися повноваження щодо:
формування та просування конкурентоспроможного національного туристичного
продукту на цільових ринках;
створення позитивного іміджу України на міжнародному туристичному ринку як
привабливої туристичної дестинації;
реалізація маркетингової політики просування національного туристичного продукту;
створення інтерактивної бази даних про туристичні ресурси країни (об’єкти туристичної
інфраструктури, історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду, національна
мережа туристичних маршрутів, тощо);
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організації, проведення та участь у міжнародних та національних виставковоярмаркових заходах у сфері туризму;
забезпечення належного функціонування національної мережі туристичних
інформаційних центрів;
забезпечення роботи туристичного веб-порталу "Visit Ukraine";
виготовлення і поширення в Україні та за кордоном інформаційних матеріалів про
туристичні можливості України (поліграфічна продукція, сувеніри, тощо).
22.

За ініціативою Мінекономрозвитку та пропозицією технічного комітету зі
протягом 2016-2017 років внести
необхідні зміни до державних стандартів стандартизації ТК-118 Національний орган стандартизації ДП «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» наказами від
України в галузі туризму;
11.08.2016 № 236 «Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з
міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних
документів України» та від 22.08.2016 № 243 «Про прийняття нормативних документів
України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами»
затвердив 11 національних стандартів України в галузі туризму, гармонізованих з
міжнародними та європейськими нормативними документами, методом підтвердження з
наданням чинності з 01.09.2016, а саме:
ДСТУ ISO 13687:2016 (ISO 13687:2014, IDT) «Туризм та пов'язані з ним послуги. Яхтгавані. Мінімальні вимоги»;
ДСТУ ISO 13810:2016 (ISO 13810:2015, IDT) «Туристичні послуги. Промисловий
туризм. Надання послуг»;
ДСТУ ISO/TS 13811:2016 (ISO/TS 13811:2015, IDT) «Туризм та пов'язані з ним послуги.
Інструкція з розроблення екологічних специфікацій щодо розміщення закладів»;
ДСТУ ISO 14785:2016 (ISO 14785:2014, IDT) «Офіси туристичні інформаційні.
Туристична інформація щодо послуг з приймання туристів. Вимоги»;
ДСТУ ISO 17680:2016 (ISO 17680:2015, IDT) «Туризм та пов'язані з ним послуги.
Таласотерапія. Вимоги до послуг»;
ДСТУ ISO 18065:2016 (ISO 18065:2015, IDT) «Туризм та пов'язані з ним послуги.
Туристичні послуги, що надають на природоохоронних територіях. Вимоги»;
ДСТУ ISO 13009:2016 (ISO 13009:2015, IDT) «Туризм та пов'язані з ним послуги.
Вимоги та рекомендації з експлуатації пляжу»;
ДСТУ EN 15565:2016 (EN 15565:2008, IDT) «Туристичні послуги. Вимоги до
професійної підготовки та кваліфікаційних програм для гідів»;
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ДСТУ ISO 21101:2016 (ISO 21101:2014, IDT) «Туризм пригодницький. Системи
менеджменту безпеки. Вимоги»;
ДСТУ ISO/TR 21102:2016 (ISO/TR 21102:2013, IDT) «Туризм пригодницький. Лідери.
Особиста компетентність»;
ДСТУ ISO 21103:2016 (ISO 21103:2014, IDT) «Туризм пригодницький. Інформація для
учасників».
Відповідно до статті 10 Податкового Кодексу України (далі – Кодекс) одним із видів
23.
розглянути доцільність внесення
змін до Податкового кодексу України місцевих податків є туристичний збір. Статтею 268 Кодексу визначено, що туристичний збір
щодо підвищення ставки туристичного – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету адміністративнотериторіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради
збору;
об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, про встановлення туристичного збору.
Базою оподаткування є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях,
визначених підпунктом 268.5.1 Кодексу (готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих
та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади, будинки (квартири), призначені
для розміщення туристів), за вирахуванням ПДВ.
Згідно з підпунктом 268.3.1 ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 % до бази
справляння збору. Тобто, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаної територіальної
громади може встановити ставку туристичного збору у розмірі від 0,5 до 1 відсотка від
вартості проживання у заcобах розміщення. Туристичний збір включається у ціну послуг
проживання.
Зробивши нескладні математичні підрахунки, можна визначити, що при вартості
проживання у готелі 500 грн. за добу максимальний розмір туристичного збору становитиме
лише 5 грн.
Низька верхня межа та відсутність реальної гнучкості ставки туристичного збору не
дозволяє місцевій раді встановити економічно-обґрунтовану ставку цього збору відповідно до
місцевої кон’юнктури ринку туристичних послуг.
Слід враховувати, що відвідування туристичних об’єктів великою кількістю туристів
створює додаткове навантаження на діючу інфраструктуру, впливає на стан довкілля,
підвищує вимоги щодо безпеки масових заходів, що потребує додаткових видатків з місцевих
бюджетів.
Туристичний збір в містах України впроваджено за прикладом європейських країн, адже
в Європі такий збір є сталою практикою. На основі аналізу досвіду європейських країн
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збором туристичного податку також займається місцева влада і часто цей податок
встановлюється муніципалітетом в індивідуальному порядку.
Так, на території однієї країни або навіть регіону ставка туристичного збору може
помітно відрізнятися. Наприклад, у Федеративній Республіці Німеччина та найрозвиненішій з
погляду туризму країні світу – Італійській Республіці кожна земля та місто самостійно
визначають ставку туристичного збору, яка може сягати 5% від вартості номеру готелю, а
саме:
Федеративна Республіка Німеччина: Берлін (5 % від вартості номеру готелю), Бремен
(від 1 до 4 € за добу (залежить від готелю), Баден-Баден (3,5 € за добу), Гамбург (від 1 до 5 €
за добу), Кельн (5 % від вартості номеру готелю);
Італійська Республіка: Рим (від 2 до 7 € за добу (залежить від готелю), Мілан (від 2 до 5
€ за добу), Венеція (від 0,9 до 5 € за добу), Неаполь (від 1 до 5 € за добу), Флоренція (від 1,5
до 5 € за добу).
Туристичний збір сплачується усіма туристами, які прибувають на територію
міста/регіону. Туристи сплачують податок на місці, оскільки туристичний збір не може бути
оплачений заздалегідь, незалежно від наявності системи бронювання. Ставка може
змінюватися залежно від типу житла, в якому зупиняється турист – апартаменти, номер в
готелі чи хостелі. Часто на розмір туристичної ставки впливає категорія готелю.
За даними Державної фіскальної служби України у 2015 році частка надходжень від
туристичного збору в складі загального фонду місцевих бюджетів становила лише 0,037%,
при цьому 64% цієї суми припадало на м. Київ, Львівську та Одеську області (Київ – 13,037
млн грн, Львів – 5,915 млн грн, Одеса – 4,865 млн грн), для 2/3 регіонів (16-ти з 24-ох
областей) сума надходжень не перевищила 1 млн грн. Протягом І півріччя 2016 року до
місцевих бюджетів надійшло 20 млн грн туристичного збору.
Враховуючи викладене, наразі існує об’єктивна необхідність надати місцевим радам
законодавчу можливість встановлювати ставку збору залежно від кон’юнктури туристичного
ринку, не обмежуючи їх права щодо встановлення мінімальної ставки збору на рівні 0,5%.
Підвищення ставки туристичного збору матиме своїм наслідком збільшення доходів
місцевих бюджетів та дозволить спрямувати додаткові кошти на розвиток туристичної
інфраструктури, створення конкурентоспроможного місцевого туристичного продукту та
його просування на міжнародний та внутрішній ринки.
Депутатами Верховної Ради України Вадатурським А.О. та ін. унесено до Верховної
Ради України два законопроекти «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
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надання можливості органам місцевого самоврядування враховувати кон’юнктуру ринку при
визначенні розміру ставки туристичного збору» (реєстр. 5104) та «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо створення місцевих фондів розвитку туризму та
цільового використання їх коштів» (реєстр. № 5103), які в цілому підтримуються
Мінекономрозвитку.
Прийняття вказаних законопроектів забезпечить внесення необхідних коректив до
Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України щодо підвищення верхньої
межі ставки туристичного збору та встановлення цільового використання коштів, отриманих
від сплати туристичного збору, виключно на розвиток сфери туризму в регіонах України.
24.

до 1 січня 2017 року спільно з
Міністерством інформаційної політики
України створити туристичний вебпортал "Visit Ukraine" з поданням у
єдиному
форматі
достовірної
та
актуальної інформації про туристичні
можливості регіонів та міст України;

28.08.2016 Мінекономрозвитку проведено зустріч з Мінінформполітики, під час якої
обговорено питання створення туристичного веб-порталу «Visit Ukrainе». З боку
Мінінформполітики висловлено готовність всебічно сприяти створенню та функціонуванню
зазначеного проекту, однак відсутність відповідного фінансування унеможливлює здійснення
низки заходів щодо функціонування туристичного веб-порталу «Visit Ukrainе».
Мінекономрозвитку перереєстровано домен туристичного веб-порталу «Visit Ukrainе»,
який функціонував за часів діяльності Державного агентства з питань туризму та курортів
України. Але на сьогодні відсутня технічна можливість здійснити заходи для його
відновлення та перезапуску від імені Мінекономрозвитку.
Мінекономрозвитку проводиться збір актуальної інформації про туристичні можливості
України від міст та регіонів України у єдиному форматі з метою наповнення актуальною
інформацією туристичного веб-порталу «Visit Ukrainе», що поширюватиметься у світовому
інформаційному просторі.
У зв'язку з відсутністю фінансування заходів у сфері туризму в Державному бюджеті
України на 2016 рік, Мінекономрозвитку не має можливості відновити роботу туристичного
веб-порталу «Visit Ukrainе».

25.

протягом 2016-2017 років спільно з
Державною
службою
статистики
України впровадити рекомендовану
Всесвітньою туристичною організацією
(UNWTO) систему сателітних рахунків у
сфері туризму, яка дасть змогу
визначати реальний внесок туризму в
соціально-економічний
розвиток

Зважаючи на необхідність удосконалення статистичної звітності, та з урахуванням
Міжнародних рекомендацій із статистики туризму Всесвітньої туристичної організації
ЮНВТО, Мінекономрозвитку спільно з Державною службою статистики України,
Адміністрацією Держприкордонслужби, ДФС, НБУ із залученням експертів зі статистики в
туризмі створено міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення статистичної звітності у
сфері туризму та курортів, перше засідання якої відбулося 09.09.2016.
На нараді розглянуто питання щодо: розробки та впровадження системи сателітних
рахунків у сфері туризму, рекомендованої Всесвітньою туристичною організацією ЮНВТО,
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держави та окремих регіонів;

підготовки до випуску туристичного барометру України та шляхів отримання необхідних
даних для розрахунку показників розвитку сфери туризму, доцільності внесення змін до
Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності, затвердженої спільним наказом
Держтурадміністрації України та Держстату України від 12.11.2003 № 142/394,
зареєстрованим в Мін’юсті 08.12.2003 за № 1128/8449.
Крім того, з метою забезпечення вдосконалення надання статистичної інформації від
туроператорів Мінекономрозвитку розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін у додаток 5 до Ліцензійних умов провадження туроператорської
діяльності”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р.
№ 991.
За інформацією Держстату (лист від 15.11.2016 №05.4-08/387-16) згідно з
Міжнародними рекомендаціями зі статистики туризму та Міжнародними рекомендаціями зі
складання СРТ (Всесвітня туристична організація та Статистичний відділ ООН, 2008 рік)
туризм характеризується за двома аспектами: попиту та пропозиції. З точки зору попиту
туризм належить до діяльності туристів (відвідувачів) та їх ролі в споживанні товарів і
послуг. У частині пропозиції розглядається як комплекс виробничої діяльності, орієнтованої
на задоволення потреб туристів (відвідувачів).
Відповідно, перелік показників державних статистичних спостережень з питань туризму
має бути сформовано так, щоб забезпечити інформаційні потреби для оцінки розвитку галузі
в контексті попиту та пропозиції з подальшим використанням цих даних для складання СТР.
Слід зазначити, що Держстат постійно проводить роботу щодо вдосконалення
методології проведення державних статистичних спостережень відповідно до міжнародних
вимог і національних норм правового регулювання, зокрема зі статистики туризму.
Так, з метою виробництва статистичних даних у контексті пропозиції у туристичній
галузі, актуалізовано інструментарій державних статистичних спостережень щодо діяльності:
колективних засобів розміщування через упровадження показників про сільський
(зелений) туризм;
суб'єктів туристичної діяльності через упровадження одноразового модуля "Економічні
показники суб'єктів туристичної діяльності за типом послуг та категоріями обслугованих
клієнтів" для визначення структури туристичних пакетів.
З метою отримання даних в контексті попиту в туристичній галузі розроблено
інструментарій для проведення:
вибіркового опитування туристів та одноденних відвідувачів щодо визначення обсягу
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туристичних витрат в Україні та за кордоном, при підготовці якого використовувалися
Міжнародні рекомендації зі статистики туризму (Всесвітня туристична організація та
Статистичний відділ ООН, 2008 рік). Це опитування буде проведено після затвердження
нормативних документів, які регламентуватимуть порядок його організації та проведення,
разом з Адміністрацією Державної прикордонної служби України. Проект відповідного
документа буде підготовлено до кінця 2016 року;
одноразового модуля "Витрати домогосподарства на відпочинок (туризм)", згідно з
рекомендаціями міжнародних експертів, для визначення туристичних витрат
домогосподарств. Цей модуль планується впровадити в рамках вибіркового обстеження умов
життя домогосподарств у 2018 році.
Таким чином, створено певні інформаційні передумови для поетапного впровадження
СРТ в Україні відповідно до міжнародних рекомендацій, а саме складання:
таблиць для визначення споживання товарів та послуг туристами (відвідувачами)
(таблиці 1-4), побудови рахунку виробництва у галузі туризму (таблиця 5) та визначення
обсягу внутрішнього споживання та пропозиції галузей, які належать до туризму (таблиця 6);
таблиці 7 "Зайнятість у туризмі", дані якої характеризують реалізацію політики
забезпечення зайнятості;
-таблиці 10 "Негроїдові показники", у якій узагальнено дані за видами туризму щодо
кількості поїздок і ночівель, кількості колективних засобів розміщування та їх місткості
тощо;
таблиці 8 "Валове накопичення основного капіталу в секторі галузей туризму та інших
галузей" та таблиці 9 "Колективне туристське споживання у розрізі продуктів" на
національному та субнаціональному рівнях.
Наразі Держстат підготував проект методологічних положень щодо складання СРТ і
здійснює відповідно до рекомендацій міжнародних експертів експериментальні розрахунки
перших шести таблиць на підставі наявної інформаційної бази з питань туризму.
Підсумовуючи вищенаведене, Держстат продовжує створювати нормативну та
інформаційну базу для складання основних таблиць СРТ.
26.

Законом України "Про державно-приватне партнерство" від 01.07.2010 № 2404-VI
підготувати
пропозиції
про
визначено
організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приватними
здійснення
державно-приватного
партнерства щодо об’єктів державної партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на договірній основі.
Водночас, інформуємо що у сфері управління Мінекономрозвитку відсутні об’єкти
власності у сфері туризму і курортів;
державної власності у сфері туризму і курортів.
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27.

28.

З метою створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів
вжити заходів щодо забезпечення
розроблено
проект наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку створення і
підготовки
Державного
кадастру
ведення
Державного
кадастру природних територій курортів України» Разом з цим виникла
природних
курортних
територій
необхідність розроблення відповідно до вимог статті 36 Закону України “Про курорти”
України;
проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України”.
За ініціативи Мінекономрозвитку 12.08.2016 проведено робочу нараду з
представниками Мінприроди, Мінрегіону, Держгеології, Держгеокадастру та ДП
“Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” імені
Ю. Білоконя”, у ході якої прийнято рішення ініціювати створення міжвідомчої робочої групи
по роботі з кадастрами та затвердити її склад наказом.
Зустріч робочої групи заплановано провести у приміщенні Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру з метою наглядних кроків у створенні та веденні
кадастру.
Слід зазначити, що Мінекономрозвитку опрацьовується питання щодо можливості
передачі до сфери управління Мінекономрозвитку ДУ «Український НДІ медичної
реабілітації та курортології МОЗ України» з метою виконання функцій Мінекономрозвитку
щодо розробки клопотань про оголошення природних територій курортами, ведення
моніторингу природних територій курортів, ведення Державного кадастру природних
лікувальних ресурсів та територій курортів.
Наразі Мінекономрозвитку готуються зміни до Закону України «Про курорти», зокрема
в частині об'єднання Державного кадастру природних територій курортів України та
Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України та визначення відповідальних
за ведення спільного кадастру природних лікувальних ресурсів та територій курортів
України.
розробити спільно з Міністерством
екології та природних ресурсів України
мережу маршрутів з відвідуванням
об’єктів природно-заповідного фонду
України міжнародного значення, у тому
числі реєстр об’єктів з підвищеним
туристичним потенціалом;

Мінекономрозвитку звернулося до Мінприроди (лист від 23.08.2016 № 4504-04/2723203) з пропозицією включити зазначене питання до переліку завдань Робочої групи з
удосконалення рекреаційної діяльності установ природно-заповідного фонду (національних
природних парків і біосферних заповідників), утвореної при Мінприроди.
До складу зазначеної Робочої групи від Мінекономрозвитку включено представника
департаменту туризму та курортів.
Відповідно до інформації Мінприроди (лист від 26.08.2016 №5/3-9/7996-16) рекреаційна
діяльність відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" в
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29.

опрацювати
спільно
з
Міністерством
культури
України
питання щодо віднесення державних
підприємств
"Навчальноконсультативний центр по туризму",
"Науковий центр розвитку туризму" та
Державної
установи
"Національна
туристична організація" до сфери
управління Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України;

основному здійснюється на територіях певних функціональних зон біосферних заповідників,
національних природних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, а також
регіональних ландшафтних парків.
Україна бере участь у транскордонному природоохоронному співробітництві в рамках
виконання заходів Програми ЮНЕСКО "Людина і Біосфера" і Конвенції про захист
всесвітньої культурної та природної спадщини шляхом створення транскордонних
біосферних резерватів та об'єктів Всесвітньої природної спадщини відповідно.
Станом на 26.12.2016 в сфері управління Мінекономрозвитку відсутні державні
підприємства і установи сфери туризму та курортів.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.06.2005 № 192-р " Про
передачу до сфери управління Міністерства культури і туризму підприємств, установ та
організацій" до сфери управління Мінкультури було передано 10 підприємств сфери
туризму, а саме:
ДП "Інтурист-Дніпро в Дніпропетровській області", м. Дніпропетровськ
ДП "Інтурист-Кіровоград"
ДП "Херсонський центр туризму"
ДП "Черкаський центр туризму"
ДП "Агентство "Інтурист-Чернігів"
ДП "Національна туристична організація", м. Київ
ДП "Навчально-консультаційний центр по туризму", м. Київ
ДП "Науково-комерційний центр по туризму "Раніс", м. Київ
Науковий центр розвитку туризму, м. Київ
ДП "Українська туристична інфраструктура", м. Київ
Міністерство культури України листом від 25.08.2016 № 2009/10-3.1/14-16
поінформувало, що Державна установа «Науковий центр розвитку туризму» (код ЄДРПОУ
26314291) перебуває у стані припинення з 23.02.2012, а Державне підприємство «Національна
туристична організація» (код ЄДРПОУ 30180328) перебуває у стані припинення з 30.07.2008.
Дієздатність вказаних юридичних осіб здійснюється через ліквідаційні комісії.
Водночас, Державне підприємство «Навчально-консультативний центр по туризму»
(далі - ДП НКЦ) (код ЄДРПОУ 16469779) перебуває у сфері управління Мінкультури та є
платником податку на прибуток на загальних підставах.
У зв’язку з вищезазначеним, Мінкультури підтримує рекомендацію Верховної Ради
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України щодо віднесення ДП НКЦ до сфери управління Мінекономрозвитку
Мінекономрозвитку проведено зустріч з керівником Державного підприємства
«Навчально-консультаційний центр по туризму» щодо можливих шляхів співпраці та
напрямків роботи підприємства у складі Мінекономрозвитку.
Водночас Мінкультури пропонує розглянути питання віднесення до сфери управління
Мінекономрозвитку наступних державних підприємств: ДП "Агентство "Інтурист-Чернігів";
ДП "Херсонський центр туризму"; ДП "Українська туристична інфраструктура"; ДП
"Український інформаційно-сервісний центр культури і туризму".
Слід зазначити, що із запропонованих додатково Мінкультури державних підприємств
та установ ДП "Українська туристична інфраструктура" (код ЄДРПОУ 33240300) перебуває
у стані припинення з 30.07.2008.
З метою визначення фінансового стану та господарської діяльності згаданих
підприємств планується зустріч з Мінкультури.
Окрім того, в рамках проведеного аналізу щодо існуючих державних підприємств сфери
туризму та курортів, постало питання доцільності передачі до сфери управління
Мінекономрозвитку Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної
реабілітації та курортології МОЗ України» - науково-дослідної установи, основним
напрямком діяльності якої є стратегічні дослідження природних лікувальних ресурсів
України, формування санаторно-курортної сфери та розвиток медичного туризму в Україні.
Відповідно до Положення про Мінекономрозвитку України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами), серед основних завдань є
питання щодо формування та реалізації державної політики в сфері курортів, відповідно до
яких Мінекономрозвитку:
забезпечує розроблення та виконання програм розвитку туризму і курортів в Україні;
організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне
використання та охорону;
забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;
встановлює порядок створення та ведення Державного кадастру природних територій
курортів;
бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних
ресурсів.
Перелічені вище завдання, безпосередньо стосуються ключових напрямів діяльності ДУ
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ
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30.

підготувати
спільно
з
Міністерством
соціальної
політики
України
перелік
посад
фахівців
туристичного
супроводу
та
кваліфікаційні вимоги до них;

України».
З метою реалізації положень Закону України "Про курорти" та належного виконання
функцій, покладених на Мінекономрозвитку щодо розробки клопотань про оголошення
природних територій курортами, ведення моніторингу природних територій курортів,
ведення Державного кадастру природних територій курортів вважаємо за доцільне передачу
до сфери управління Мінекономрозвитку Державної установи «Український науководослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України».
17.11.2016 проведено зустріч з представниками МОЗ щодо передачі вищезгаданої
установи. За результатами засідання сторони дійшли принципової згоди щодо передачі його
до сфери Мінекономрозвитку з одночасним внесенням відповідних змін у діючі акти
законодавства.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про туризм» до числа суб’єктів туристичної
діяльності, що здійснюють туристичну діяльність, віднесено фахівців туристичного
супроводу (гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші
фахівці).
Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, який раніше видавався фахівцям
туристичного супроводу місцевими органами виконавчої та органами місцевого
самоврядування, вилучено з Переліку документів дозвільного характеру.
Згідно з частиною третьою статті 1 Закону України «Про перелік документів
дозвільного характеру» забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання
документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом та
які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.
У зв’язку з цим, сьогодні жоден орган виконавчої влади не володіє інформацією щодо
кількості фахівців туристичного супроводу, які здійснюють свою діяльність на території
України, і якісності, актуальності та правдивості інформації про Україну, що доноситься
туристові.
За інформацією місцевих органів виконавчої влади відсутність правових підстав для
видачі дозволу на право здійснення туристичного супроводу спричинила виникнення
наступних проблемних питань: низька якість екскурсійного обслуговування, невідповідність
фахівців туристичного супроводу встановленим кваліфікаційним вимогам, погіршення іміджу
України.
Мінекономрозвитку при підготовці змін Закону України «Про туризм» передбачено
ведення центральним органом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
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сфері туризму та курортів ведення Реєстру суб'єктів туристичної діяльності, зокрема щодо
фахівців туристичного супроводу.
Крім того, з 01.09.2016 набув чинності національний стандарт ДСТУ EN 15565:2016
(EN 15565:2008, IDT) "Туристичні послуги. Вимоги до професійної підготовки та
кваліфікаційних програм для гідів".
31.

здійснити спільно з Міністерством
аграрної політики та продовольства
України аналіз нормативно-правових
актів України та підготувати узгоджені
пропозиції
щодо
вдосконалення
регулювання
діяльності
власників
агросадиб, які надають послуги у сфері
сільського туризму;

Мінекономрозвитку спільно з Мінагрополітики (лист від 30.08.2016 №37-18-2-9/13808)
проведено аналіз чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність власників
агросадиб, які надають послуги у сфері сільського туризму.
Наразі поза межами правового регулювання залишається визначення понять
«сільський туризм», «зелений туризм», «сільська садиба» та «власник (господар) сільської
садиби».
Одночасно статтею 1 Закону України «Про особисте селянське господарство»
встановлено, що фізичні особи, які мають у власності земельні ділянки для ведення
особистого селянського господарства, можуть надавати послуги з використанням майна
особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.
Однак нечітке розмежування віднесення до підприємницької/ непідприємницької
діяльності надання послуг у сфері сільського та зеленого туризму дає підстави по різному
трактувати такий вид діяльності.
З метою регулювання діяльності власників агросадиб, Мінагрополітики вважає за
доцільне внести відповідні зміни до Закону України "Про туризм" передбачивши визначення
вищезазначених термінів.
У цьому зв’язку, Мінекономрозвитку при розробці пропозицій щодо внесення змін до
Закону України «Про туризм» наведено визначення термінів «сільський» та «екологічний»
туризм.

32.

здійснити спільно з Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України аналіз нормативно-правових
актів України та підготувати узгоджені
пропозиції
щодо
вдосконалення
регулювання
діяльності
власників
хостелів та гостьових квартир, які
надають послуги з розміщення туристів

Відповідно
до
абзацу
десятого
статті
першої
Закону
України
«Про туризм» (далі - Закон) готель це підприємство будь-якої організаційно-правової форми
та форми власності, що складається з шести і більше номерів та надає готельні послуги з
тимчасового проживання з обов’язковим обслуговуванням.
Згідно з пунктом 5 ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення.
Терміни та визначення» хостел – готель, у якому номери, розташовані зазвичай за
коридорною або блочною системою, і має умови для самостійного готування їжі та санітарнотехнічні зручності на поверсі або у блоці.
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33.

34.

без сплати податків і туристичного
збору;

На сьогодні терміни «хостел» та «міні-готель» на законодавчому рівні не закріплено.
Згідно з частиною п’ятою статті 19 Закону забороняється надавати послуги з
розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії. Зазначена норма
ускладнює здійснення діяльності хостелів у нормативно-правовому полі, оскільки хостели не
виконують вимог, що встановлені до готелів навіть категорії «одна зірка».
Досягнення тривалого та масштабного ефекту легалізації діяльності фізичних осіб, що
надають послуги з тимчасового розміщення в кімнатах багатоквартирних житлових будинків,
можливе лише шляхом системного реформування законодавства та прийняття комплексу
нормативно-правових актів, спрямованих на створення прозорих та сприятливих умов
діяльності. Будь-які проекти актів у вказаній сфері потребують зваженого підходу,
ретельного громадського обговорення, врахування пропозицій як надавачів так і споживачів
зазначених послуг.
З метою усунення правових прогалин, Мінекономрозвитку утворює робочу групу з
питань врегулювання діяльності хостелів за участі представників МВС, Мінрегіону,
Національної поліції України та КМДА.

протягом 2016 року спільно із
зацікавленими міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої
влади
та
місцевими
органами
виконавчої
влади
створити
інтерактивну
базу
даних,
що
включатиме
інформацію
про
всі
туристичні та рекреаційні ресурси
України, придатні для використання у
сфері туризму, у тому числі про об’єкти
історико-культурної
спадщини
та
природно-заповідного
фонду,
рекомендовані
для
відвідування
туристами,
з
метою
формування
національної
мережі
туристичноекскурсійних маршрутів;

Мінекономрозвитку здійснюється підготовча робота щодо створення інтерактивної
бази даних, що включатиме інформацію про всі туристичні та рекреаційні ресурси України,
придатні для використання у сфері туризму.
Зокрема, спільно з зацікавленими органами виконавчої та місцевої влади оновлюється
інформація щодо місць, рекомендованих для відвідування туристами. Узагальнена
інформація буде представлена у відповідності з технічними можливостями інтерактивної бази
даних, яка, в свою чергу, буде впроваджена у разі отримання фінансування на її розроблення
з Державного бюджету України на 2017 рік.

розробити

та

затвердити

в

Наказом Мінекономрозвитку від 29.09.2016 №1654 затверджено Методичні
рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ туризму та курортів
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установленому
порядку
типове місцевої державної адміністрації.
положення про структурний підрозділ з
питань туризму та курортів місцевої
державної адміністрації;
35.

Мінекономрозвитку розпочато створення каталогу інвестиційних проектів у сфері
забезпечити підготовку каталогу
туризму
та курортів для представлення потенційним інвесторам. Мінекономрозвитку
інвестиційних проектів у сфері туризму
та
курортів
для
представлення звернулося до місцевих органів виконавчої влади щодо надання інформації стосовно
стратегічно важливих інвестиційні проектів у регіоні (лист від 18.08.2016 4501-07/26750-06).
потенційним інвесторам;
Наразі, отримані від регіонів інвестпроекти узагальнено для представлення
потенційним інвесторам під час проведення інвестиційних форумів. При виділенні
бюджетного фінансування на 2017 рік буде виготовлено Каталог інвестиційних проектів у
сфері туризму та курортів.

36.

розробити
та
затвердити
в
установленому порядку План заходів з
розвитку пріоритетних видів туризму
(історико-культурного,
ділового,
конгресного, медичного, спортивного,
винного, гастрономічного тощо);

Мінекономрозвитку звернулося до органів місцевого самоврядування (лист від
09.08.2016 № 4504-04/25309-06) щодо надання інформації про пріоритетні види туризму, які
активно розвиваються у регіонах.
Відповідно до наданої інформації в більшості регіонів пріоритетними видами туризму
є культурно-пізнавальний, екологічний, подієвий, лікувально-оздоровчий, сільський,
релігійний. При цьому в залежності від регіональних особливостей пріоритетними видами
туризму є інші види туризму такі як промисловий, гірськолижний, гастрономічний тощо.
Зазначена інформація буде врахована Мінекономрозвитку при розробці проекту акта
щодо затвердження Плану заходів з розвитку пріоритетних видів туризму по регіонах
України.

37.

розглянути
можливість
запровадження податкових преференцій
для туристичних підприємств, що
надають послуги соціальним категоріям
туристів
(школярам,
студентам,
пенсіонерам, особам з обмеженими
можливостями);

За інформацією Мінфіну (лист від 31.08.2016 №31-11150-11-5/25000), відповідно до
Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік одним із стратегічних пріоритетів Уряду є
здійснення податкової реформи шляхом спрощення податкової системи та удосконалення
адміністрування податків. Мінфіном створено відповідну робочу групу, якою
напрацьовуються зміни до Податкового кодексу України, спрямовані на підвищення
прозорості та якості адміністрування податків, ліквідації поширених схем ухилення від
оподаткування, усунення неузгодженостей.
Мінекономрозвитку, в разі розроблення зазначеною робочою групою змін до
Податкового кодексу України візьме участь в його опрацюванні відповідно до вимог
Регламенту Кабінету Міністрів України.
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38.

Мінекономрозвитку спільно з регіонами, містами та районами здійснює заходи щодо
забезпечити
розроблення
розроблення
нових брендів туристичних дестинацій України. На сьогодні вже існує 29
національної
мережі
туристичних
регіональних
туристичних брендів України, в основі яких інформаційна складова щодо
брендів України (області, райони та
наявних туристичних та рекреаційних ресурсів кожного регіону або місцевості. Слід
міста);
зазначити, що окрім туристичного бренду, командою розробників в кожному регіоні
визначено відповідне гасло.
Оскільки, переважна кількість туристичних брендів територій вже існує, актуальним є
розроблення нових для створення національної мережі туристичних брендів України.
У зв’язку з цим для отримання досвіду від авторів загальновідомих світових
туристичних брендів, Мінекономрозвитку за підтримки Всесвітньої туристичної організації
(ЮНВТО) та завдяки спільним зусиллям представників органів влади, лідерів туристичного
бізнесу, громадськості, представників дипломатичних установ 21.06.2016 організовано та
проведено Міжнародну конференцію «Брендинг територій як запорука побудови успішної
репутації». У роботі Конференції взяв участь особисто Генеральний Секретар ЮНВТО Талеб
Ріфаї. Також під час проведення зазначеного заходу виступали провідні іноземні експерти,
спікери з брендингу та маркетингу територій з багатьох країн Європи (Іспанії, Бельгії,
Шотландії, Мальти, Литви) та представники світових компаній: Facebook, Google,
TripAdvisor.
Водночас, з метою реалізації на практиці усіх рекомендацій щодо створення та
популяризації мережі національних туристичних брендів України потрібна фінансова
підтримка як з боку держави, так й з боку зовнішніх джерел. Тому, враховуючи успішний
досвід Швейцарської сторони щодо створення національної мережі туристичних брендів,
Мінекономрозвитку звернулось до представників Швейцарської сторони щодо отримання
технічної та фінансової допомоги з боку Уряду Швейцарії на проект «Створення мережі
національних туристичних брендів». Наразі відповіді не надходило.
Разом з цим, 27.09.2016 під час зустрічі заступника Міністра економічного розвитку і
торгівлі України М.Є. Нефьодова з представниками делегації Європейського Союзу було
передано пропозиції для отримання міжнародної фінансової допомоги в рамках підготовки
Стратегічних пріоритетів для залучення в Україну допомоги ЄС на 2018-2020 роки. Одним з
пріоритетних завдань щодо отримання міжнародної фінансової допомоги з боку ЄС було
визначено напрям «Маркетинг та брендинг туристичних міст, курортів, дестинацій України».
16.12.2016 департаментом туризму та курортів Мінекономрозвитку взято участь у
Конференції країн-донорів, які надають технічну та фінансову допомогу Україні, під час якої
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презентовано туристичний потенціал України, план дій щодо розвитку сфери туризму та
курортів, а також виокремлено низку заходів, які потребують допомоги з боку донорів.
Зазначений захід організований Мінекономрозвитку з метою залучення міжнародної
технічної допомоги, зокрема шляхом участі у програмах та проектах у сфері туризму,
курортів, брендингу територій, маркетингових досліджень, статистичних даних, регіональної
співпраці тощо.
Наразі Мінекономрозвитку опрацьовується питання щодо започаткування проведення
ініціювати проведення конкурсів
конкурсів
молодіжних стартапів у сфері туризму із залученням інвесторів. З цією метою
молодіжних стартапів у сфері туризму із
зазначене питання обговорено на засіданні Наукової ради з туризму та курортів , яке
залученням інвесторів;
відбулось 27.10.2016 в м. Полтава, до складу якої входять представники провідних
навчальних закладів туристичного профілю.
Крім того Мінекономрозвитку надається активна підтримка проведенню ВНЗ
туристичного профілю в проведені відповідних конкурсів, зокрема 08.12.2016 взято участь у
фіналі конкурсу студентських робіт "Майбутнє туристичної галузі" в рамках реалізації
благодійної програми "Стипендіальна програма, яку проводить провідний вітчизняний
туроператор "Тревел Профешенел Груп" та Київський Національний Університет імені
Тараса Шевченка.
Відповідно до інформації МЗС (лист від 10.11.2016 №51/14-200-4090) проект
40.
14)
доручити
Міністерству
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду
закордонних справ України:
в Україну і транзитного проїзду через її територію» перебуває на повторному погодженні
до 1 вересня 2016 року внести причетними центральними органами виконавчої влади. Розроблений МЗС проект постанови
зміни до Правил оформлення віз для КМУ має на меті адаптувати міграційно-візову політику України до стандартів
в’їзду в Україну і транзитного проїзду Європейського Союзу та привести нормативно-правову базу у візовій сфері. Цим проектом
через її територію в частині їх передбачається запровадження уніфікованих, чітких і прозорих візових процедур, які
лібералізації та спрощення, а також сприятимуть зростанню чисельності подорожуючих в Україну, збільшенню надходжень до
зменшення строків отримання віз та їх Державного бюджету від міжнародного туризму та активізації двосторонніх контактів з
вартості для громадян держав, що є іноземними країнами.
цільовими туристичними ринками для
Зокрема, це стосується забезпечення:
України, зокрема Індії та Китаю;
- можливості он-лайн подання візових анкет через веб-сторінку http://visa.mfa.gov.ua/;
- подання до закордонних дипломатичних установ України (ЗДУ) або зовнішнього
постачальника послуг особисто (через законного представника або з використанням
засобів поштового зв’язку) уніфікованого пакету документів для оформлення віз;
- проведення співбесіди між ЗДУ та заявником із використанням засобів віддаленого
зв’язку, які дозволяють здійснити візуальну ідентифікацію заявника;
39.
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надсилання паспортного документа з вклеєною візовою етикеткою власнику засобами
поштового зв’язку за його рахунок;
- зниження до 65 дол. США тарифної ставки за оформлення усіх типів віз;
- зменшення строків оформлення віз у терміновому порядку до 5 робочих днів, у
звичайному - 10 робочих днів;
- встановлення єдиної тарифної ставки збору за оформлення віз у пунктах пропуску через
державний кордон – 150 неоподатковуваних грошових мінімумів громадян (на даний час
у залежності від країни збір становить 13, 30, 150 мінімумів; 1 мінімум = 17 грн.);
- збільшення терміну дії довгострокової візи Д, яка за новими правилами видаватиметься
як багаторазова на 90 днів;
- скасування необхідності надання запрошень для в’їзду в Україну з приватною або
діловою метою та оформлення віз на підставі нотаріально засвідченого запрошення
фізичної особи або листа - звернення юридичної особи.
Після завершення процедури міжвідомчого погодження проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і
транзитного проїзду через її територію» він буде внесений на розгляд Кабінету Міністрів
України.
Слід відзначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
27.09.2016 № 676 «Про оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон у
міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Одеса» для громадян Китайської Народної
Республіки, які відвідують Україну з діловою або туристичною метою» вже діють спрощені
візові процедури. Вказаний документ розроблено за ініціативою МЗС з метою подальшого
розвитку українсько-китайського стратегічного партнерства, активізації двосторонніх зв’язків
з КНР в економічній і туристичній сферах.
З 01.10.2016 у міжнародних аеропортах «Бориспіль» і «Одеса» запроваджено
оформлення громадянам Китаю разових віз строком дії до 15 днів. За оформлення віз
стягується консульський збір у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(2550 грн.). Оформлення віз здійснюється засобами інформаційно-телекомунікаційної
системи «Віза», що відповідає європейським стандартам, уможливлює реєстрацію візового
клопотання он-лайн і призначення дати подачі документів безпосередньо через веб-сторінку
http://visa.mfa.gov.ua.
Відповідно до інформації МЗС (лист від 10.11.2016 №51/14-200-4090) у контексті
41.
ввести
в
експлуатацію
запровадження
ІТС «Віза» МЗС 01.06.2016. запровадило дослідну експлуатацію
інформаційно-телекомунікаційну
систему
ІТС
"Віза"
для інформаційно-телекомунікаційної системи оформлення та видачі віз іноземцям і особам без
-
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централізованого
оформлення
закордонними
дипломатичними
установами України віз іноземцям для
в’їзду в Україну;
42.

забезпечити через дипломатичні
установи
України
за
кордоном
представництво інтересів України у
сфері туризму, поширення інформації
для створення позитивного іміджу
України як країни, безпечної для
туризму;

43.

15) доручити Міністерству освіти і
науки України:
за участю зацікавлених сторін
розробити стандарти вищої освіти за
спеціальностями "Туризм", "Готельноресторанна справа" та інших, за якими
здійснюється підготовка фахівців для
сфери туризму за відповідними рівнями
вищої освіти, з урахуванням пропозицій
галузевих
об’єднань
організацій
роботодавців у сфері туризму щодо
професійних
компетентностей
(професійних стандартів) фахівців у
сфері туризму та запровадити їх в
освітню діяльність вищих навчальних
закладів;

громадянства для в’їзду в Україну та транзитного проїзду через її територію. В цілому ця
система спрямована на створення прозорих і доступних умов оформлення віз і спрощення
візових процедур. На даному етапі в системі ІТС «Віза» працюють 47 ЗДУ і консульський
сектор в аеропорту «Бориспіль». З моменту започаткування роботи системи ІТС «Віза»
оформлено близько 16 тис. віз.
МЗС поінформував про готовність надати в межах своєї компетенції необхідне
сприяння у контексті пропагування туристичного потенціалу України на основі
підготовлених причетними ЦОВВ презентаційних матеріалів, а також конкретних
інвестиційних проектів розвитку співробітництва з ключовими партнерами України у сфері
міжнародного туризму (лист від 10.11.2016 №51/14-200-4090).
Також, згідно з чисельними зверненнями представників дипломатичних установ,
компаній, туристичних операторів, авіакомпаній на адресу Мінекономрозвитку, для
поширення об’єктивної та актуальної інформації про Україну, спрямованої на висвітлення
туристичних можливостей України у світовому інформаційному просторі налається для
використання відеоролик “Experience Ukraine! We are open for Tourism” під час проведення
різноманітних заходів на світовому рівні.
За інформацією МОН (лист від 11.08.2016 №1/10-2816) наказом МОН від 06.04.2016
№ 375 затверджено персональний склад Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору
вищої освіти Науково-методичної ради МОН, у тому числі із готельно-ресторанної справи та
Туризму.
Одним із завдань Науково-методичної ради МОН є схвалення методології здійснення
моніторингу стану освіти за всіма освітніми, освітньо-професійними і освітньо–науковими
рівнями.
Науково-методичні підкомісії розробляють стандарти вищої освіти. До роботи в
комісіях залучені представники роботодавців, професійних асоціацій.
Стандарти вищої освіти базуватимуться на компетентісному підході і поділятимуть
філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу болонського процесу та
міжнародному Проекті Європейської Комісії "Гармонізація освітніх структур в Європі"
(tuning Educational Structures in Europe. TUNING). Вони будуть включати і перелік
компетентностей випускника.
З 15.09.2016 проекти стандартів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра з
спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» були розміщенні на
офіційному сайті МОН для громадського обговорення. 22.12.2016 проекти стандартів
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розглянуті на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН та направлені на
фахову та методичну експертизу. Після проведення фахової та методичної експертизи
стандарти будуть направлені на розгляд до заінтересованих центральних органів виконавчої
влади та Федерації роботодавців України.
44.

45.

протягом 2016-2017 років спільно з
Міністерством
соціальної
політики
України гармонізувати кваліфікаційні
вимоги та стандарти вищої освіти у
вищих навчальних закладах,
що
забезпечують підготовку фахівців для
сфери
туризму,
та
стандарти
професійної підготовки;

Відповідно до інформації Мінсоцполітики (лист від 07.11.2016 №16277/0/14-16/021)
рівень освіти відповідної професії (посади) залежить від складності та відповідальності
виконуваних робіт і визначається відповідно до коду професії та класифікаційного розділу. А
саме: для посад розділу „Професіонали" визначено вимоги повної вищої освіти з освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; для розділу „Фахівці" - вимоги базової або
неповної вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста;
для професій розділу „Працівники сфери торгівлі та послуг" - вимоги повної загальної
середньої та професійно-технічної освіти або повної загальної середньої освіти та
професійної підготовки на виробництві, ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста. (Кваліфікаційні вимоги визначено відповідно до Закону
України від 17.01.2002 № 2984 „Про вищу освіту").
Окрім того, у кваліфікаційних характеристиках відповідних професійних назв робіт
(розділ „Кваліфікаційні вимоги") визначаються конкретні кваліфікаційні вимоги до певних
професій (посад), зокрема вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і
мінімальні вимоги до стажу роботи.
Враховуючи вищезазначене, Мінекономрозвитку, як центральному органу виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів (крім
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), пропонується
розробити та затвердити кваліфікаційні характеристики професій (посад) сфери туристичного
супроводу і погодити їх із Мінсоцполітики в установленому порядку.
При розробленні кваліфікаційних характеристик рекомендовано дотримуватись
Методичних рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затверджених спільним наказом Мінсоцполітики та МОНмолодьспорту від
16.12.2011 № 547/1438, і Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, які містяться у Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для
всіх видів економічної діяльності" (розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців"), затвердженому наказом Мінпраці від 29.12.2004 №336.

Відповідно до інформації Мінсоцполітики (лист від 07.11.2016 №16277/0/14-16/021)
протягом 2016-2017 років вжити
професійні
назви робіт (професій та посад) працівників визначаються відповідно до
заходів для перегляду переліку професій
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галузі
туризму
та
готельного
господарства у Класифікаторі професій
України на предмет їх відповідності
стандартам ЄС та сучасним світовим
практикам;

46.

47.

спільно з Міністерством культури
України
і
Міністерством
інфраструктури України організувати
проведення,
у
тому
числі
з
використанням ресурсів соціальних
мереж, постійно діючої експедиції для
школярів та студентів "Україна - моя
Батьківщина";

Національного класифікатора України ДК 003:2010 „Класифікатор професій" (далі Класифікатор професій), затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327
(зі змінами).
Структура Класифікатора професій складається з кодів та назв класифікаційних
угруповань. Професійні назви робіт (професій, посад) згруповані в розділи, підрозділи, класи,
групи залежно від характеру виконуваних робіт та кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації).
Перелік професійних назв робіт (професій, посад) сфери туризму відповідно до
Класифікатора професій додається.
Слід зазначити, що відповідно до Положення про ведення державного класифікатора
ДК 003 „Класифікатор професій" (ДСТУ 3739-98), затвердженого наказом Держстандарту
України від 14.05.1998 № 314, ініціаторами внесення до Класифікатора професій нових назв
посад, інших змін і доповнень є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які
забезпечують реалізацію державної політики у відповідних сферах економічної діяльності, в
яких застосовуються певні професійні назви робіт, з одночасним поданням проектів
кваліфікаційних характеристик та обґрунтувань щодо необхідності внесення відповідних змін
і доповнень.
Станом на 28.12.2016 інформації від МОН не надходило.

За інформацією Мінінфраструктури (лист від 16.11.2016 №11168/12/10-16)
16)
доручити
Міністерству
враховуючи обсяг правовідносин, які має регулювати система доступу авіаперевізників,
інфраструктури України:
економічну та суспільну важливість та виваженість при прийнятті відповідних рішень
розробити та подати на розгляд порушене питання потребує значного часу.
Кабінету
Міністрів
України
для
Станом на сьогодні Міністерство інфраструктури вивчає та опрацьовує європейський
затвердження прозору систему доступу досвід в цій сфері з метою втілення збалансованої та максимально прозорої системи доступу
авіаперевізників,
у
тому
числі авіаперевізників на український ринок.
бюджетних, на український ринок;
Представників Мінінфраструктури включено до складу Робочої групи транспортного
комітету ВР з питань реформування авіаційної галузі.
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48.

переглянути
спільно
з
Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України графік руху поїздів з
урахуванням
потреб
розвитку
внутрішнього туризму;

Найближчим часом планується обговорення цього питання з експертною спільнотою.
Після розробки відповідного порядку за участю учасників ринку та громадськості
відповідний проект акта буде подано на розгляд та затвердження Кабінетові Міністрів
України.
Додатково повідомляємо, що кожен аеропорт самостійно визначає програму залучення
та стимулювання авіаперевізників: зокрема надання знижок на обслуговування. Відповідні
програми стимулювання як правило розміщені на сайті аеропортів у вільному доступі.
Мінекономрозвитку звернулося до органів місцевого самоврядування (лист від
09.08.2016 № 4504-04/25309-06) щодо надання інформації стосовно проблемних питань, які
виникають у зв’язку з незручним графіком руху поїздів, що сполучають туристичні міста
України.
За результатами опрацювання зазначеної інформації, пропозиції регіонів щодо
організації руху поїздів та їх розкладу направлено до Мінінфраструктури (лист від 21.09.2016
№4504-04/30521-03) з проханням вжити заходів при коригуванні розкладу руху поїздів.
За інформацією Мінінфраструктури (лист від 16.11.2016 №11168/12/10-16) ПАТ
«Укрзалізниця» забезпечуються туристичні перевезення залізничним транспортом залежно
від попиту як спеціальними поїздами, так і поїздами регулярного сполучення, у т.ч.
додатковими із задіянням рухомого складу регіональних філій залізниць України, розклад
руху яких передбачено графіком руху поїздів
Так, у діючому графіку руху поїздів на 2015/2016 рік для перевезення туристів
призначалися спеціальні поїзди:
№ 921/922 Львів – Брюховичі із Львова в період 19.12.2015 – 14.01.2016 складом
регіональної філії «Львівська залізниця»;
№ 921/922 Коростень – Житомир 07.10.2016 складами регіональної філії «ПівденноЗахідна залізниця»
№ 905/906 Павлоград – Кам’янське – Умань 14.10.2016 складом регіональної філії
«Придніпровська залізниця».
У графіку руху пасажирських поїздів на 2016/2017 рік опрацьовано:
- продовження маршруту прямування поїздів № 115/116 Харків – Івано-Франківськ до
станції Чернівці, № 113/114 Харків– Мукачеве до станції Ужгород;
- призначення нових та додаткових поїздів № 243/244 Київ – Ізмаїл, № 217/218 Київ –
Рахів, № 124/123 Запоріжжя, Дніпро – Івано-Франківськ, 235/236 Харків – Ужгород, №
249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці№ 207/208, 229/230, 239/240 Київ – Ужгород, №
219/220, 269/270 Київ – Івано-Франківськ, № 238/237 Одеса – Львів, № 268/267 Одеса –
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Мукачеве, № 212/211, 275/276, 286/285 Запоріжжя, Дніпро – Львів, № 134/133 Миколаїв –
Івано-Франківськ, а курсування поїзда № 136/135 Одеса – Чернівці переведено на щоденно,
замість через день.
ПАТ «Укрзалізниця» залишається відкритим для туристичних операторів та
державних установ, у т.ч. Мінекономрозвитку щодо розгляду пропозицій та будь-якого
конструктивного діалогу з питань організації та вдосконалення туристичних залізничних
перевезень в межах наявного потенціалу.
Мінекономрозвитку звернулося до органів місцевого самоврядування (лист від
49.
розробити концепцію збереження
09.08.2016
№ 4504-04/25309-06) щодо надання інформації про наявність у регіонах
та розвитку вузькоколійних залізниць
як важливих об’єктів туристичних вузькоколійних залізниць (із зазначенням місцезнаходження), їх стану, проблем
функціонування тощо.
маршрутів;
Також Мінекономрозвитку опрацьовано надіслані Мінінфраструктури пропозиції для
розроблення концепції збереження та розвитку вузькоколійних залізниць як важливих
об’єктів туристичних маршрутів.
Інформацію, що надійшла від регіонів щодо функціонування в них вузькоколійок та
пропозиції Мінекономрозвитку до вищезазначеної концепції передано до Мінінфраструктури
(лист від 18.10.2016 № 4504-04/33136).
За інформацією Мінінфраструктури (лист від 16.11.2016 №11168/12/10-16) спільно з
ПАТ «Укрзалізниця» наразі розроблені пропозиції до проекту концепції збереження та
розвитку вузькоколійних залізниць як важливих об’єктів туристичних маршрутів (далі –
концепція).
Єдиним на сьогодні шляхом відновлення вузькоколійних залізниць є фінансування за
рахунок інвесторів, туристичних фірм і місцевих бюджетів.
Слід зазначити, що розділ фінансування майбутньої концепції має бути сформовано з
урахуванням можливості фінансування заходів як за рахунок власних коштів
ПАТ «Укрзалізниця», так і за рахунок місцевих бюджетів, інвесторів та інших не заборонених
законодавством джерел.
Враховуючи вищевикладене, на виконання вищезазначеного пункту ПАТ
«Укрзалізниця» Товариство у 2016–2017 роках планує:
- визначити зони тяжіння кожної вузькоколійної залізниці;
- провести оцінку попиту на пасажирські перевезення та розробити програму заходів з
підвищення такого попиту;
- розробити спільно з органами місцевого самоврядування обґрунтовану тарифну
політику;
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50.

17)
доручити
Міністерству
інформаційної політики України:
підготувати
спільно
з
Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Міністерством
закордонних справ України пропозиції
щодо
проведення
масштабної
промоційної
кампанії
туристичних
можливостей України на світовому та
внутрішньому ринках з детальним
планом
реалізації
та
обсягами
фінансування;

51.

забезпечити спільно з Державним
комітетом телебачення і радіомовлення
України трансляцію промо-роликів,
тематичних теле- і радіопередач щодо
просування
національного
та
регіонального туристичних продуктів,
пропагування внутрішнього туризму в

- розробити техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план) для залучення інвесторів;
- розробити спільно з органами місцевого самоврядування план святкових заходів із
залученням вузькоколійних залізниць.
У зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування протягом 2016 року,
недосконалістю норм чинного законодавства щодо фінансування міжнародних заходів та
обмеження
у
провадженні
виставкової
діяльності
унеможливили
здійснення
Мінекономрозвитку подальших кроків з реалізації державної політики у сфері туризму, а
саме проведення масштабної промоційної кампанії туристичних можливостей України на
світовому та внутрішньому ринках.
Незважаючи на відсутність бюджетних коштів, з метою підвищення авторитету
України на міжнародній арені Мінекономрозвитку вживає усіх невідкладних маркетингових
заходів.
Так, з метою популяризації туристичних можливостей України 05-07.10.2016 відбувся
23-й Міжнародний туристичний салон UITM 2017 «Україна». З метою ознайомлення
відвідувачів і гостей виставки з туристичними можливостями українських міст та регіонів
організовано спеціальну експозицію міст та регіонів України. Також, слід зазначити, що у
роботі салону взяли участь понад 100 туристичних компаній, профільних асоціацій, готелів,
транспортних агенцій, страхових компаній, представництв з багатьох країн світу, зокрема:
Болгарія, Домініканська Республіка, Індонезія, Індія, Італія, Куба, Китай, Палестина, Перу,
Словаччина, Таїланд, Танзанія, Туреччина, Угорщина, Франція тощо.
Також, згідно з чисельними зверненнями представників дипломатичних установ,
компаній, туристичних операторів, авіакомпаній на адресу Мінекономрозвитку, для
поширення об’єктивної та актуальної інформації про Україну, спрямованої на висвітлення
туристичних можливостей України у світовому інформаційному просторі надається для
використання відеоролик “Experience Ukraine! We are open for Tourism” під час проведення
різноманітних заходів на світовому рівні.
Держкомтелерадіо доручив НТКУ та її філіям сприяти висвітленню тематики розвитку
туристичної сфери, оприлюдненню тематичних теле- і радіопередач щодо просування
національного та регіонального туристичних продуктів, пропагування внутрішнього туризму
в Україні, а також сприяти розміщенню матеріалів соціальної реклами зазначеної тематики у
разі їх надходження від профільних відомств та органів виконавчої влади (лист від 04.11.2016
№3453/23/3).
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Україні;
52.

вжити
дієвих
заходів
до
недопущення
поширення
в
ЗМІ
інформації,
спрямованої
на
пропагування
туристичних
можливостей
окупованої
території
Автономної Республіки Крим, що може
сприйматися як пряме або непряме
визнання зміни статусу Автономної
Республіки Крим;

Мінінформполітики листом від 03.11.2016 № 02-14/03-11 поінформував, що з метою
недопущення поширення у ЗМІ інформації, спрямованої на пропагування туристичних
можливостей
тимчасово
окупованої
території
Автономної
Республіки
Крим,
Мінінформполітики відреаговано на нагородження кримського готелю Mriya Resort & Spa
престижною міжнародною премією World Travel Awards, інформаційними партнерами якої є
авторитетні видання у сфері туризму як “Publituris”, “TradeArabia. Business, news,
information”, “TravelDailyNews”, “Outlook traveler”, “International New York Times” та інші.
Зокрема, з проханням вжити в межах компетенції належних заходів реагування для
вирішення описаної вище проблеми та уникнення подібних випадків у майбутньому
Міністерство звернулося до МЗС та Мінекономрозвитку.

53.

18)
доручити
Міністерству
аграрної політики та продовольства
України
забезпечити
проведення
засідань міжвідомчої робочої групи з
питань координації сільського туризму
та туризму в сільській місцевості для
підготовки пропозицій щодо внесення
необхідних змін до законодавства у
сфері сільського туризму;

Відповідно до інформації Мінагрополітики (лист від 03.11.2016 №37-18-2-9/17660) у
рамках реалізації Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 995, Мінагрополітики спрямовує зусилля на
розвиток життєдіяльності сільських територій, підвищення доходів сільського населення та
поліпшення соціально-демографічної структури села за рахунок диверсифікації економіки
сільських територій, а також інфраструктури сільського простору як рекреаційного ресурсу.
Для доступу та наближення сільського населення до інформації щодо можливостей
диверсифікації своєї діяльності Мінагрополітики із залученням провідних фахівців у сфері
туризму запровадило низку регіональних навчально-практичних семінарів на тему: «Розвиток
механізму створення агро-рекреаційних кластерів як платформа сталого розвитку сільських
територій».
Зазначені заходи вже проведено у Одеській, Полтавській, Херсонській та
Миколаївській областях для підприємців у сфері сільського туризму, представників місцевих
органів виконавчої влади, до повноважень яких відноситься сприяння агропромисловому
розвитку, розвитку малого підприємництва та туризму на селі.
Разом з тим, з метою формування якісної інфраструктури об’єднаних територіальних
громад, посилення їхньої економічної спроможності та поліпшення надання послуг
населенню громад міністерство спільно з профільними навчальними закладами розпочало
підготовку до проведення навчань представників сільських громад та місцевих органів влади
із залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку шляхом складання
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.
Одночасно Мінагрополітики повідомило, що з метою упорядкування діяльності
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консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, міжвідомчих робочих груп,
утворених Мінагрополітики, наказом від 21.07.2016 № 245 "Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"
визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики від 12.10.2015 № 389 "Про
створення робочої групи з питань координації сільського розвитку та туризму у сільській
місцевості".
54.

19)
доручити
Міністерству
культури України протягом 2016 року
спільно
із
зацікавленими
міністерствами, іншими центральними
та місцевими органами виконавчої
влади забезпечити інфраструктурне
облаштування
та
інформаційне
забезпечення
об’єктів
історикокультурної спадщини України;

55.

20) доручити Міністерству екології
та
природних
ресурсів
України
протягом 2016 року спільно із
зацікавленими
міністерствами
і
відомствами та місцевими органами
виконавчої
влади
забезпечити
інфраструктурне
облаштування
та
інформаційне забезпечення об’єктів
природно-заповідного фонду України;

Станом на 28.12.2016 інформації від Мінкультури не надходило.

Мінприроди поінформувало (лист від 14.11.2016 №5/3-9/10662-16), що
інфраструктурне облаштування установ природно-заповідного фонду здійснюється в межах
виділених бюджетних асигнувань та власних коштів, отриманих в результаті платних послуг.
Функціонує 47 інформаційних еколого-освітніх центрів, 85 еколого-освітніх стежок, 173
екологічних туристичних маршрути тощо. Станом на 10.11.2016 загальна протяжність
існуючих еколого-освітніх стежок становить 423,27 км, екологічних туристичних маршрутів
– 3149,4 км.
У 2016 році передбачено придбання приміщень для розміщення спеціальних
адміністрацій чотирьох установ ПЗФ Мінприроди на загальну суму 8028,320 грн., що
дозволить цим установам ефективно функціонувати, тобто належним чином здійснювати
природоохоронні заходи, забезпечувати розвиток рекреаційної, еколого-освітньої та наукової
діяльності.
Інформаційне забезпечення здійснюється різними формами, зокрема:
розміщення та оновлення на офіційному веб-сайті Мінприроди інформації про ПЗФ, у
т.ч. про установи ПЗФ Мінприроди;
надання через ЗМІ (різних рівнів - місцевих, регіональних, національних) відповідної
інформації про природні цінності, рекреаційні можливості/ перспективи тощо кожної
Установи ПЗФ (вийшло друком понад 1000 статей, 86 різновидів буклетів; проведено більш
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ніж 3500 екскурсій екостежками та маршрутами), виготовлення та поширення власних
еколого-освітніх та рекреаційних матеріалів тощо;
організації присутності в мережі Інтернет кожної Установи ПЗФ (розроблення та
ведення власного веб-порталу);
співпраця з місцевими органами влади та самоврядування, громадами, громадськими
екологічними організаціями, закладами освіти тощо;
організація та проведення масових природоохоронних, еколого-освітніх та
рекреаційних заходів тощо (прочитано/проведено більш ніж 3100 тематичних лекцій та
уроків).
Щодо інформаційного забезпечення установ ПЗФ Мінприроди зазначаємо, що
видавництвом АССА за участі Департаменту з питань заповідної справи Мінприроди в цьому
році видано «Каталог 2016 року «Екологічний туризм та національні природні парки
України», яким можна безкоштовно користуватися в мережі Інтернет (http://book.uaeta.org).
Подальші кроки у розвитку рекреаційно/туристичної діяльності Установ ПЗФ
Мінприроди буде здійснювати з урахуванням завдань та напрямів, сформованих
Мінекономрозвитку.
56.

21) доручити Міністерству охорони
здоров’я України вжити заходів для
забезпечення підготовки Державного
кадастру
природних
лікувальних
ресурсів України.

МОЗ листом від 10.11.2016 №04.03.35-10/12/1867-16 поінформовано, що в
додатковому бюджетному запиті щорічно передбачає видатки на створення та ведення
Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України. Проте в доведених Мінфіном
граничних видатках зазначена сума не врахована, що унеможливлює виконання підпункту 21
пункту 3 Рекомендацій.

