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1.	Рішення уряду в галузі ліцензування підприємств.
Ліцензування підприємницької  діяльності  за  її  видами є складовою   частиною   державного  регулювання  підприємництва в Україні,  спрямоване на забезпечення єдиної державної  політики  у цій сфері та захист економічних і соціальних інтересів громадян.
Державне ліцензування підприємницької  діяльності  в  Україні впроваджується  відповідно  до  Конституції України (254к/96-ВР ) щодо права кожного на здійснення підприємницької  діяльності,  яка не заборонена законом. Головним завданням ліцензування є захист економічних та інших інтересів держави,  її громадян шляхом встановлення з боку держави певних умов і правил  здійснення  окремих  видів  підприємницької діяльності.
Необхідність розвитку вітчизняного виробництва в умовах переходу  до  ринкової економіки та розв'язання проблем інтеграції України в Європейське співтовариство вимагають посилення уваги з боку  Кабінету  Міністрів  України до регулювання підприємництва і перебудови методології та організації  заходів  щодо  ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.
Діяльність у сфері ліцензування підприємництва  базується на таких принципах:
     захист конституційних прав і свобод  людини  та  громадянина, законних інтересів, здоров'я громадян і безпеки держави;
     рівність прав усіх суб'єктів підприємництва незалежно від  їх організаційних форм та форм власності;
     гласність та відкритість процесу ліцензування.
Реалізація цих принципів забезпечується формуванням відповідної правової і нормативно-інструктивної бази та створенням єдиної інформаційної системи ліцензування підприємництва.
Регулюванню мають підлягати тільки  ті  види підприємницької діяльності,  які  безпосередньо  впливають  на  здоров'я   людини, навколишнє природне середовище, безпеку держави. Не вважається  за доцільне  ліцензувати  підприємницьку  діяльність, контроль за здійсненням  якої  проводять уповноважені на це органи (санітарно-епідеміологічні,   пожежного   нагляду,    торговельна, технічна та державна податкова адміністрація (інспекція) тощо).  
Державна експертиза  проектів  законодавчих  та інших нормативних   актів   з   питань    ліцензування    нових    видів підприємницької   діяльності   провадиться   обов'язково.   Органи виконавчої  влади,  які  ініціюють  законодавчі  пропозиції   щодо ліцензування   нових  видів  підприємницької  діяльності,  повинні надавати розгорнуту аргументацію щодо необхідності впровадження регулювання з боку  держави цих видів діяльності  шляхом ліцензування.
Для впорядкування відносин, які виникають під час провадження окремих  видів  підприємницької   діяльності,   що   ліцензуються, створюється   єдина   система   ліцензування,  розвиток  якої  має здійснюватись у таких напрямах:
·	розроблення нормативної   бази   (у   тому   числі  критеріїв доцільності ліцензування окремих видів  підприємництва,  перегляду діючих   ліцензованих   видів   підприємницької   діяльності  щодо зменшення їх кількості тощо);
·	розроблення механізму видачі ліцензій;
·	розроблення та  впровадження   механізму   санкцій   у   разі виявлення  порушень  умов  і  правил  видачі ліцензій і здійснення ліцензованих видів діяльності;
·	забезпечення міжвідомчої   координації  реалізації  державної політики з питань ліцензування підприємництва;
·	створення єдиної    інфраструктури    інформаційної   системи ліцензування (у тому числі Єдиного ліцензійного реєстру);
·	моніторинг у  правовій  та фінансовій системах у частині,  що безпосередньо  впливає  на  розвиток  і  стимулювання  тих   видів підприємницької діяльності, які ліцензуються;
·	створення нової  державної  структури   управління   процесом ліцензування, зокрема у сферах діяльності природних монополій;
·	створення ефективної   системи   контролю   за    додержанням ліцензіатами умов провадження видів підприємницької діяльності, що ліцензуються;
·	підготовка фахівців у сфері ліцензування.
Але ж для того, щоб ця система ліцензування підприємницької діяльності, до якої, звісно, відноситься туристична діяльність, ефективно працювала, треба мати зручну та чітку нормативно-правову базу. Формування цієї бази передбачає:
1.	удосконалення Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
2.	удосконалення діючих нормативно-правових актів,  що регулюють підприємницьку діяльність з питань ліцензування;
3.	розроблення відповідних державних і регіональних програм.
Окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу – ліцензії. Так, організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійна діяльність підлягають ліцензуванню. Для здійснення підприємницької діяльності, що ліцензується, необхідно отримати відповідну ліцензію та дотримуватись певних умов та правил здійснення цього виду діяльності (ліцензійні умови), які встановлює Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган.
Ліцензія – це документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим їм органом виконавчої влади, згідно з яким власник ліцензії має право займатися певним видом підприємницької діяльності.
Термін дії ліцензії на окремі види підприємницької діяльності визначається органом, що її видає, але не може бути меншим ніж три роки, якщо інше не передбачено законодавчими актами.
Розмір плати за видачу ліцензій,  а також порядок зарахування одержаних коштів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності викладено у Законах України “ Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про підприємництво”, “Про туризм” та в деяких інших законодавчих і нормативних актах. 
Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1.06.2000 року (№ 1775-ІІІ) визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль в сфері ліцензування, відповідальність суб*єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. В цьому законі терміни вживаються в такому значенні:
·	анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності;
·	виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;
·	господарська діяльність - будь-яка діяльність,  у тому  числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб суб'єктів підприємницької    діяльності,    пов'язана     з     виробництвом (виготовленням) продукції,  торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;
·	ліцензіат - суб'єкт господарювання,  який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності,  що підлягає ліцензуванню;
·	ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата  на  провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови   виконання ліцензійних умов;
·	ліцензійні умови  -  установлений з урахуванням вимог законів вичерпний  перелік  організаційних,   кваліфікаційних   та   інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача   дублікатів   ліцензій,   ведення   ліцензійних  справ  та ліцензійних  реєстрів,  контроль   за   додержанням   ліцензіатами ліцензійних умов, видача  розпоряджень  про  усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про  усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
·	орган ліцензування   -  орган  виконавчої  влади,  визначений Кабінетом Міністрів  України,  або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності;
·	плата за ліцензію - разовий платіж,  що  вноситься  суб'єктом господарювання за одержання ліцензії;
·	повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного  порушення  певних  ліцензійних  умов   після застосування санкцій за аналогічне порушення;
·	розпорядження про   усунення   порушень  ліцензійних  умов  - рішення органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань   ліцензування  про  необхідність  усунення  ліцензіатом  у встановлені строки порушень ліцензійних умов;
·	розпорядження про усунення  порушень  законодавства  у  сфері ліцензування  -  рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність  усунення  ліцензіатом  або  органом ліцензування  в  установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування;
·	суб'єкт господарювання  -   зареєстрована   в   установленому законодавством   порядку   юридична   особа   незалежно   від   її організаційно-правової форми та  форми  власності,  яка провадить господарську  діяльність,  крім органів державної влади та органів місцевого  самоврядування,  а  також  фізична  особа   -   суб'єкт підприємницької діяльності;
·	торгівля -  будь-які операції,  що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та  іншими  цивільно правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.
На сучасному етапі держава проголошує туризм одним з приорітетних напрямів розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі умови для туристичної діяльності. Державна політика у галузі туризму визначається Верховною Радою України. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 року (№325/25-ВР) зазначає загальні правові, організаційні, виховні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму. Метою Закону є створення правової бази для становлення туризму як високорентабельної галузі економіки та важливого засобу культурного розвитку громадян, забезпечення зайнятості населення, збільшення валютних надходжень, захист законних прав та інтересів туристів і суб*єктів туристичної діяльності, визначення їх обов*язків та відповідальності.
Згідно цього закону, ліцензія на здійснення діяльності, пов*язаної з наданням туристичних послуг – спеціальний дозвіл, що підтверджує право його власника на здійснення відповідного виду або комплекту видів діяльності, визначених Законом України “Про туризм” та іншими законодавчими актами;
туристична діяльність – діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до вимог Закону “Про туризм” та інших актів законодавства України;
суб*єкти туристичної діяльності – підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством України і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов*язаної з наданням туристичних послуг;
туристичні послуги – послуги суб*єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів.
Закон України “Про захист прав споживачiв” від 12.05.1991 року (№1023-ХІІ) визначає загальнi  правовi,  економiчнi  та  соцiальнi  основи захисту прав громадян - споживачiв  продукцiї  (товарiв,  робiт,  послуг)  в умовах рiзноманiтностi форм власностi, товарно-грошових i ринкових  вiдносин у сферi торговельного та iнших видiв  обслуговування, що також стосується і туризму.
 Основні умови та правила, якими повинні керуватися у своїй діяльності туристичні підприємства незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування визначені в Інструкції  про умови і правила впровадження підприємницької діяльності, пов*язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та контроль за їх дотриманням від 29.01.1999 року (№53/3346).
Одним з основних напрямів державної політики в галузі туризму є встановлення порядку стандартизації, сертифікації та ліцензування.
Ліцензування туристської діяльності узгоджується з такими законодавчими та нормативними актами:
·	Конституція України;
·	Цивільний кодекс України;      
Законах України:
·	“Про туризм” (324/95-ВР );
·	“Про підприємництво”(698-12 );
·	“Про захист прав споживачів” (1023-12 );
·	“Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-ІІІ) 
·	“Про порядок   здійснення  розрахунків  в  іноземній  валюті” 185/94-ВР );
·	"Про страхування" ( 85/96-ВР );
·	"Про рекламу" ( 270/96-ВР );
·	"Про державний кордон України" ( 1777-12 )
·	"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 );
·	"Про  охорону    навколишнього     природного     середовища"
      (1264-12 ).
Декретах Кабінету Міністрів України:
·	“Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення”;
·	"Про  систему  валютного  регулювання  і валютного контролю";
·	"Про стандартизацію і сертифікацію".
Указах Президента України:
·	від 29.12.98 N 1400/98 "Про Положення про  Державний  комітет
    України по туризму";
·	від 30.10.97 N 1206/97 "Про Положення про  Державний  комітетУкраїни з питань розвитку підприємництва";
·	від 16.07.97 N 648/97 "Про Положення  про  Ліцензійну  палату України";
·	від 23.07.98 N  817/98  "Про  деякі  заходи  з  дерегулювання підприємницької діяльності".
     Постановах Кабінету Міністрів України:
·	від 09.08.93 N 611 ( 611-93-п ) "Про перелік  відомостей,  що
не становлять комерційної таємниці";
·	від 12.11.97 N 1257 ( 1257-97-п ) "Питання Ліцензійної палати України";
·	від 29.12.95  № 1074  (1074-95-п )  "Про Правила  в'їзду іноземців  в  Україну,  їх  виїзду з України і транзитного проїзду через її територію";
·	від 28.01.97  №  79  (79-97-п)  "Про затвердження Порядку надання медичної  допомоги  іноземним  громадянам,  які  тимчасово перебувають на території України";
·	від 17.09.97 № 1021 (1021-97-п) "Про вдосконалення  Порядку надання  медичної  допомоги  іноземним  громадянам,  які тимчасово перебувають на території України";
·	від 28.06.97  №  702  (702-97-п)  "Про  Програму розвитку туризму в Україні до 2010 року";
·	від 25.05.98 № 740 (740-98-п)  "Про  порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності";
·	від 03.07.98  №  1020 (1020-98-п) "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності";
·	від 21.06.95 № 444 (444-95-п) (постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України) "Про типові платіжні  умови зовнішньоекономічних   договорів   (контрактів)   і  типові  форми захисних    застережень    до    зовнішньоекономічних    договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті";
·	“Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, 1212-2000-п , 03.08.2000;
·	“Про Концепцію розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами”, 1164-96-п , 23/09/1996;
·	“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, 1002-2000-п , 21.06.2000 року;
Відомчих актах:
·	Методичні рекомендації щодо організації  поїздок  вітчизняних туристів за кордон (затверджені  постановою  Колегії Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму України від 16.04.96 № 96/8);
·	Методичні рекомендації щодо використання туристського ваучера (затверджені наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 16.08.96 № 40);
·	Положення про порядок видачі референсу суб'єктам  туристичної діяльності України (затверджене наказом Міністерства закордонних справ  України   та  Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України від   25.12.96   № 164-09/61 (z0761-96),  зареєстроване   в  Міністерстві   юстиції   України 30.12.96 за № 761/1786);
·	Положення про     пошуково-рятувальні     служби    суб'єктів туристичної  діяльності,   що   спеціалізуються   на   організації туристичних  подорожей  з  використанням активних форм пересування туристів  (затверджене наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від  10.07.96  № 33 (z0370-96),  зареєстроване   в  Міністерстві   юстиції   України 22.07.96 за № 370/1395);
·	Програма забезпечення    захисту    та    безпеки    туристів (затверджена   постановою   Колегії  Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від  08.10.96 № 96/5, введена в дію наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 17.10.96 № 51);
·	наказ Державного  комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 26.08.96  №  42-а  "Про  делегування міністерству   курортів  і  туризму  Автономної  Республіки  Крим, управлінню по туризму та курортах Закарпатської обласної державної адміністрації, управлінню по рекреаціях і туризму Севастопольської міської державної адміністрації   права    видачі    суб'єктам підприємництва  спеціальних  дозволів  (ліцензій)  на  діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг";
·	наказ Державного     комітету     по     житлово-комунальному господарству   України  та  Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України  від  10.09.96  № 77/44 (z0531-96) "Про затвердження  Правил  користування  готелями та надання готельних послуг в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.96 за № 531/1556;
·	наказ Державного  комітету  статистики  України  від 04.03.98 №96 ( z0182-98 ) "Про затвердження  форм  державної  статистично звітності  з  питань  туризму  та  інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований  в  Міністерстві   юстиції   України   19.03.98  за № 182/2622.
Основними принципами державної політики у сфері  ліцензування є:
     забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;
     захист прав,  законних інтересів, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
     встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України;
     встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який  дає право  на  зайняття  певним  видом  господарської діяльності, що  відповідно до законодавства підлягає обмеженню. Але ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.
Також ліцензія є офіційним документом, що дозволяє здійснення туристичної діяльності впродовж встановленого строку. Ліцензування спрямоване на впорядкування туристичної діяльності, що здійснюється суб*єктами підприємництва України, які надають послуги в галузі іноземного та зарубіжного туризму, захист прав та інтересів держави в галузі туризму, захист прав та інтересів споживачів туристичних послуг, забезпечення їх безпеки.
Тобто, для провадження діяльності, пов*язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму, суб*єкти туристичної діяльності повинні отримати у встановленому порядку ліцензію. 
Таким чином, суб*єкти туристичної діяльності повинні здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, державних та міждержавних стандартів і міжнародних вимог, що діють на території України, та нормативно правових актів в галузі туризму. 






















2.	Органи і служби ліцензування підприємств в Україні.
Як і в будь-якій іншій сфері, в сфері ліцензування є своя ієрархічна система. Так, Верховна Рада  України  визначає  основні  напрями  державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.
Реалізацію державної  політики  у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України,  спеціально уповноважені виконавчі органи  рад, які повинні  провадити  ліцензування  певних  видів господарської діяльності.
Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади, уповноваженi видавати лiцензiї, можуть делегувати це право своїм мiсцевим органам.
Формування  державної  політики  з  питань  ліцензування   та контроль  за  дотриманням  вимог  законодавства  ліцензіатами (наприклад, туристичне підприємство)   та ліцензіарами (Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України) здійснює  Ліцензійна  палата.
Ліцензійна палата є органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію  державної  політики  щодо  ліцензування  окремих видів підприємницької діяльності.
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
·	розробляє основні напрями розвитку ліцензування;
·	розробляє проекти    нормативно-правових   актів   з   питань ліцензування;
·	погоджує проекти   нормативно-правових   актів    з    питань ліцензування,  що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;
·	узагальнює практику застосування нормативно-правових актів  з питань ліцензування;
·	здійснює нагляд   за  додержанням  органами  ліцензування  та ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування;
·	здійснює методичне   керівництво,  інформаційне  забезпечення діяльності органів ліцензування;
·	визначає форми документів у сфері ліцензування та правила  їх оформлення;
·	затверджує спільно  з  органами ліцензування ліцензійні умови провадження  певного  виду  господарської  діяльності  та порядок контролю за їх додержанням;
·	формує експертно-апеляційну раду;
·	організовує підготовку,    перепідготовку    та    підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;
·	веде Єдиний ліцензійний реєстр;
·	організовує замовлення,   постачання,   облік   і   звітність витрачання бланків ліцензій;
·	видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення порушень  законодавства  у сфері ліцензування.
Для забезпечення  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення кваліфікації  фахівців  з  ліцензування  спеціально  уповноважений орган з питань  ліцензування  здійснює  розроблення  навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок підготовки та атестації фахівців з ліцензування.
Розпорядження спеціально  уповноваженого  органу   з   питань ліцензування,  прийняті у межах його компетенції,  є обов'язковими до виконання  органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого самоврядування,  юридичними  особами всіх форм власності,  а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.
Розпорядження спеціально  уповноваженого  органу   з   питань ліцензування можуть бути оскаржені до суду.
Орган ліцензування:
·	забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;
·	затверджує спільно  із  спеціально  уповноваженим  органом  з питань ліцензування  ліцензійні  умови  провадження  певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;
·	видає та  переоформлює ліцензії,  видає дублікати ліцензій на певний вид господарської діяльності,  приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;
·	здійснює у  межах  своєї  компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;
·	видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
·	анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності;
·	формує і веде ліцензійний реєстр.
Орган ліцензування,  яким  є  центральний  орган   виконавчої влади,  що  здійснює  передбачені повноваження,  може делегувати їх своїм структурним територіальним підрозділам.
Орган ліцензування  не  може  доручати іншим особам визначати спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні  умови згідно з поданими документами.
Фінансування органу ліцензування здійснюється за  рахунок коштів Державного бюджету України або місцевого бюджету.
Спеціально уповноважений орган  з  питань  ліцензування  веде Єдиний  ліцензійний  реєстр,  який  містить  відомості ліцензійних реєстрів та ідентифікаційні коди органів ліцензування. Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному  реєстрі  та ліцензійних  реєстрах,  є  відкритою.  За  користування  їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.
Порядок формування, ведення та користування ліцензійними реєстрами,  порядок надання відомостей з ліцензійних  реєстрів  до Єдиного  ліцензійного  реєстру  визначається  Кабінетом  Міністрів України.
Органи державної влади звільняються від плати за користування даними Єдиного ліцензійного реєстру та ліцензійних реєстрів.
З метою    забезпечення    ефективного    та    раціонального використання обмежених ресурсів,  застосування новітніх технологій і  обладнання,  створення  вигідних  для держави умов експлуатації таких  ресурсів,  ліцензування  видів  господарської   діяльності, провадження  яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про  видачу  ліцензій,  здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.
Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій встановлюється Кабінетом Міністрів.
Оголошення про  проведення  конкурсів  на  отримання ліцензій дається  органом  ліцензування  не  пізніше   ніж   за   шістдесят календарних  днів до дня проведення конкурсу на отримання ліцензії і  підлягає  обов'язковій  публікації   в   офіційних   друкованих виданнях.
Для участі  у  конкурсі  на  отримання ліцензії на конкурсній основі  суб'єкти  господарювання  не  пізніше  ніж   за   тридцять календарних  днів  до  дня  проведення  конкурсу подають до органу ліцензування повідомлення про намір взяти  участь  у  конкурсі,  а також інші документи,  передбачені порядком проведення конкурсу на отримання ліцензії для виду діяльності,  що підлягає  ліцензуванню на конкурсній основі.
Рішення про результати конкурсу оформлюється  протоколом і затверджується керівником органу ліцензування у строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати проведення конкурсу.
Повідомлення про  прийняття  рішення  про  видачу ліцензії за результатами  конкурсу  або  про  відмову  у  видачі  ліцензії  за результатами   конкурсу   надсилається   (видається)   заявнику  в письмовій формі протягом трьох робочих днів  з  дати  затвердження рішення про результати конкурсу.
Рішення про результати конкурсу  може  бути оскаржено  у судовому порядку.
У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу, орган ліцензування у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати прийняття рішення про її  анулювання  зобов'язаний  оголосити конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована.
У разі, коли ліцензіат протягом шести місяців не провадить господарську діяльність згідно з отриманою за результатами конкурсу  ліцензією,  орган  ліцензування має право анулювати таку ліцензію.
Ще однією ланкою системи ліцензування в Україні є експертно-апеляційна рада – колегіальний  орган,  створений при  спеціально  уповноваженому  органі  з питань ліцензування.  У своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, актами Президента України  та Кабінету Міністрів України.
Рішення експертно-апеляційної ради мають характер  експертних висновків  і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
До компетенції експертно-апеляційної ради належать:
·	експертиза проектів   нормативно-правових    актів    органів виконавчої влади з питань ліцензування;
·	розроблення рекомендацій   з   основних   проблем   державної політики у сфері ліцензування;
·	надання попередніх   висновків   щодо   пропозицій    органів виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності чи його скасування;
·	розгляд заяв,  претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення  органів  ліцензування  щодо   порушення   цими   органами законодавства у сфері ліцензування;
·	аналіз стану  та  розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.
Склад експертно-апеляційної ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських організацій. Положення про експертно-апеляційну раду та  її  склад затверджується Кабінетом Міністрів України.
Експертно-апеляційну раду очолює голова спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
До складу експертно-апеляційної ради залучаються  незалежні експерти  та  представники  громадських організацій у кількості не менше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.
Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення   діяльності   експертно-апеляційної   ради  здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах.
Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення (апеляції)   розглядаються  експертно-апеляційною  радою  протягом двадцяти робочих днів з дня  їх  реєстрації  в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.
Рішення експертно-апеляційної ради приймається  більшістю голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.
За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правових актів,  пропозицій  та  звернень  (апеляцій)  приймається  рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється  протоколом,   що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.
Рішення експертно-апеляційної  ради   з   питань  звернень (апеляцій)  є  підставою  для  видання  спеціально   уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.
Орган, який видає лiцензiї, веде книгу їх облiку за формою додатка 5.
Дiловодство  з  питань  лiцензування  здiйснюється органом,  що   видає лiцензiї, окремо  по  кожному  суб'єкту  пiдприємницької  дiяльностi.  Кожна справа має подвiйну нумерацiю - порядковий  номер  справи  та  реєстрацiйний номер лiцензiї.  У  справi  вмiщуються  всi  документи,  поданi  для  видачi лiцензiї (дублiката) та її переоформлення, а також  вiдомостi  про  суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.
Орган, який видає лiцензiї, веде реєстр виданих лiцензiй, до якого вносить такi вiдомостi:
Ø	iдентифiкацiйний код - для юридичної особи;
Ø	iдентифiкацiйний номер - для фiзичної особи - платника податкiв  та iнших обов'язкових платежiв;
Ø	найменування юридичної особи; прiзвище, iм'я та по батьковi пiдприємця - громадянина;
Ø	код територiї, мiсцезнаходження - для юридичної особи, мiсце проживання - для фiзичної особи, факс, телефон;
Ø	мiсце провадження дiяльностi (повна адреса);
Ø	код i найменування пiдпорядкованостi (для суб'єктiв,  що пiдпорядкованi органам виконавчої влади);
Ø	код i найменування органiзацiйно-правової форми юридичної особи;
Ø	код i найменування виду дiяльностi;
Ø	номер лiцензiї, дата видачi та термiн її дiї;
Ø	дату, номер рiшення, причину зупинення, продовження, анулювання лiцензiї.
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї чи у разi її анулювання  матерiали передаються на зберiгання в установленому законодавством порядку.
На  базi  реєстрiв,  що  ведуться  органами,  якi   видають лiцензiї, створюється Єдиний лiцензiйний  реєстр,  до  якого надсилається  електронна iнформацiя про виданi (зупиненi, продовженi, анульованi) лiцензiї та змiни у вiдомостях про вiдповiдних суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.
Що стосується саме туристичної діяльності, то з метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та  забезпечення  захисту прав і  законних  інтересів держави та споживачів цих послуг, підвищення рівня   туристичного обслуговування здійснюється ліцензування туристичної діяльності. Підприємства, установи  та  організації  незалежно  від  форм власності, фізичні особи здійснюють  діяльність,  пов'язану   з наданням туристичних послуг, лише за наявності ліцензії.
Центральним органом державної виконавчої  влади  в  галузі туризму є Державний комітет України з питань молодіжної політики, спорту та туризму (додаток 6), повноваження якого визначаються  Законом України “Про туризм” та  положенням,   що    затверджується Кабінетом Міністрів України.
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України на підставі Закону України “Про туризм”:
·	сприяє розвитку  конкуренції  на  ринку  туристичних  послуг, створює  рівні  можливості  на   ньому    для    всіх    суб'єктів підприємництва незалежно від форм власності;
·	здійснює ліцензування (позбавляє ліцензій) діяльності суб'єктів підприємництва незалежно від форм власності, що  надають туристичні  послуги, встановлює порядок їх видачі, умови і правила здійснення туристичної діяльності та контроль за їх дотриманням;
·	разом  з  Державним  комітетом  України по стандартизації, метрології та сертифікації  встановлює  державні стандарти у сфері туристичних послуг, проводить  сертифікацію  та атестацію туристичних підприємств, контролює виконання  ними  умов та правил прийому і обслуговування туристів;
Рішення Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, що  регулюють питання  туризму та видані в межах його повноважень, є обов'язковими  для  міністерств  і  відомств,  місцевих органів державної виконавчої влади, суб'єктів підприємництва незалежно від форм власності, туристів.
Департамент туризму і курортів Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України може  делегувати  право видачі ліцензій місцевим  органам  державної  виконавчої  влади  в галузі туризму.
Місцевими органами державної  виконавчої  влади  в  галузі туризму  є  відповідні  структурні  підрозділи  у  складі  органів державної виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які підпорядковані цим органам  влади та Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України. В разі  необхідності  в місцях пріоритетного  розвитку  туризму  зазначені  органи  можуть створювати представництва (бюро).
Повноваження місцевих органів державної виконавчої  влади  в галузі  туризму  визначаються положеннями про них, які затверджуються місцевими органами державної виконавчої влади  за погодженням з Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України.
З метою обліку суб'єктів туристичної діяльності Державним комітетом України по туризму ведеться Державний реєстр.
Місцеві органи державної виконавчої влади в  галузі  туризму, яким Державний комітет України по туризму делегував право видавати ліцензії, після прийняття рішення  про  видачу  ліцензії  суб'єкту туристичної діяльності  подають до Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України необхідні дані для занесення його  до  Державного  реєстру суб'єктів туристичної діяльності.
Ліцензуванню підлягають такі види туристичної діяльності:
v	організація прийому та обслуговування  іноземних  туристів  в Україні (іноземний туризм);
v	організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів  в Україні (внутрішній туризм);
v	організація туристичних поїздок за межі  України  (зарубіжний туризм);
v	екскурсійна діяльність;
v	організація масового та оздоровчо-спортивного туризму.
Ліцензуванню на здійснення туристичної діяльності  підлягають туристичні агентства, бюро подорожей, бюро екскурсій,  екскурсійні бюро, бюро по  прийому  туристів,  туристичні  оператори,  готелі, мотелі, кемпінги, туристичні комплекси і бази, інші юридичні особи незалежно від форм  власності  та  фізичні  особи,  що  здійснюють туристичну діяльність, передбачену їх статутами або положеннями.
Суб'єкти  туристичної  діяльності,  які  порушують  вимоги чинних актів законодавства України, Державним комітетом України по туризму позбавляються ліцензій на певний термін або безстроково.
Спеціально уповноважені органи відповідно до  законодавства України можуть обмежувати або зупиняти  функціонування суб`єктів туристичної діяльності, робота яких  негативно впливає на збереження навколишнього природного та    історико-культурного середовища.
Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у  сфері  ліцензування здійснює спеціально уповноважений   орган  з  питань  ліцензування  шляхом  проведення планових та позапланових перевірок.
Планові перевірки  дотримання  ліцензіатом  ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік.
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює позапланові перевірки додержання органами  ліцензування  вимог законодавства у сфері ліцензування лише на підставі надходження до нього  в  письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, або з метою   перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування.
Орган ліцензування під час перевірки надає спеціально уповноваженому  органу  з  питань  ліцензування  рішення  та  інші документи з питань ліцензування та забезпечує умови для проведення перевірки.
За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування,  діяльність якого перевірялася, другий - зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
У разі  виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений  орган  з  питань ліцензування  не  пізніше  ніж  за  десять  робочих  днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.
Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування,  зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому  органу  з  питань  ліцензування   інформацію   про усунення виявлених порушень.
Державні контролюючі     органи     та    органи    місцевого самоврядування  у  разі  виявлення   порушень   ліцензійних   умов зобов'язані повідомити про ці порушення орган ліцензування.
Контроль  за  дотриманням  суб'єктом   пiдприємницької    дiяльностi лiцензiйних умов здiйснюється органом, який видає лiцензiї,  та  Лiцензiйною палатою.
Контроль  за  дотриманням  порядку  видачi  суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй здiйснює Лiцензiйна палата.
У разi виявлення порушень контролюючий орган приймає рiшення  вiдповiдно до своїх повноважень.
Перiодичнiсть та обсяг проведення контролю встановлює орган, який  видає лiцензiї, та Лiцензiйна палата.
Iнструкцiї про умови i правила провадження певних видiв пiдприємницької дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню,  та  контроль за  їх  дотриманням, затверджуються Лiцензiйною палатою за поданням органiв, якi видають лiцензiї.
Вiдповiдно до законодавства:
Ø	орган,  який  видає  лiцензiї,  несе  вiдповiдальнiсть  за  недотримання порядку їх видачi, а також за достовiрнiсть i повноту iнформацiї про  виданi лiцензiї i вiдомостi про вiдповiдних суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;
Ø	заявник несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, викладених  у заявi на видачу лiцензiї та у доданих до неї документах.







3.	Порядок проведення ліцензування туристичних підприємств.
Порядок проведення ліцензування туристичних підприємств (суб*єктів туристичної діяльності) в Україні збігається з порядком ліцензування, який практикується у будь-якій іншій галузі господарства. Тому в цьому розділі буде викладено загальні умови видачі, переоформлення та отримання дубліката ліцензії, але, звісно, увага загостриться на деяких специфічних моментах щодо туризму.
Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні,  організаційні,  технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.
Суб'єкт господарювання   зобов'язаний  провадити  певний  вид господарської діяльності,  що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.
У ліцензійні  умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні   спеціальні   знання,   включаються кваліфікаційні  вимоги  до  працівників суб'єктів господарювання – юридичних осіб та (або) до фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності.
У разі якщо для  провадження  певних  видів господарської діяльності,  що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо  будівель,  приміщень,  обладнання,  інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.
Ліцензійні умови та порядок контролю за  їх   додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.
Ліцензійні умови та зміни до  ліцензійних  умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності через десять днів  з  дати  державної  реєстрації нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пізніший строк набрання чинності.
Суб'єкт господарювання,  який має намір провадити певний  вид господарської  діяльності,  що  ліцензується (іноземний туризм, внутрішній туризм, зарубіжний туризм, екскурсійна діяльність, організація масового та оздоровчо-спортивного туризму),  особисто  або через уповноважений ним  орган  чи  особу  звертається  до  відповідного органу  ліцензування  із  заявою  встановленого  зразка про видачу ліцензії (додаток 1).
У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:
     1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника:
·	найменування, місцезнаходження,     банківські     реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;
·	прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта,  ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер  фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;
2)	вид господарської діяльності, на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.
До заяви додаються такi документи:
·	пiдприємцями-громадянами - копiї  документiв,  якi  засвiдчують рiвень освiти  i  квалiфiкацiї,  необхiдний  для  провадження  вiдповiдного виду дiяльностi, копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;
·	юридичними особами - копiї  свiдоцтва  про  державну  реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та установчих документiв.
Усi поданi заявником документи формуються в окрему справу.
У разі  наявності  у  заявника  філій,  інших   відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.
До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну  реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій  України,  засвідчена  нотаріально  або органом,  який видав оригінал документа.
Для окремих видів  господарської  діяльності,  що  підлягають ліцензуванню,   до  заяви  про  видачу  ліцензії  також  додаються документи,  вичерпний  перелік   яких   встановлюється   Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Органу ліцензування  забороняється  вимагати від суб'єктів господарювання  інші  документи,  не вказані у Законі “Про ліцензування”.
Державним комітетом молодіжної політики, спорту та туризму України встановлений такий перелік документів, що подаються суб”єктами підприємництва для отримання ліцензії на туристичну діяльність:
1.	заява на бланку встановленої форми, яка заповнюється друкарським способом українською мовою, підписується відповідальною особою, завіряється печаткою фірми, в графі місцезнаходження необхідно зазначити індекс та номери телефонів, вказується повне найменування підприємства згідно свідоцтва про державну реєстрацію;
2.	підприємцем-юридичною особою додаються:
а) нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут, установчий договір, рішення засновників про створення підприємства);
б) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємств;
   підприємцем-фізичною особою додаються:
                 а) нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідних для здійснення відповідного виду діяльності, що ліцензується;
                 б) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб”єкта підприємницької діяльності. 
З метою підтвердження спроможності виконання заявником ліцензійних умов провадження діяльності, пов”язаної з наданням туристичних послуг, на виконання пункту 5 Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.98 № 1020 та згідно Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності, пов”язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та контроль за їх дотриманням, затвердженої Наказом Ліцензійної палати України та Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму України від 12.01.99 за №53/3346 заявниками подаються такі документи:
-	витяг із трудової книжки керівника підприємства (туристичного підрозділу) / громадянина-підприємця про стаж його роботи в туристичній галузі, який повинен бути не менше 3-х років або копію документу про спеціальну туристичну освіту;
-	характеристика діяльності юридичної особи / громадянина-підприємця (додаток №7);
-	копія документу, що засвідчує наявність службового приміщення, яке повинно відповідати вимогам Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності, пов”язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та контроль за їх дотриманням (ксерокопія, завірена печаткою юридичної особи / громадянина-підприємця);
-	копія договору зі страховою компанією про здійснення обов”язкового страхування туристів (медичного та від нещасного випадку), що направляються підприємством в туристичні подорожі (поїздки) за кордон та по Україні (ксерокопія, завірена печаткою юридичної особи / громадянина-підприємця);
-	копія договору зі страховою компанією про страхування відповідальності суб”єктів туристичної діяльності за непередбачувальні обставини з туристами під час подорожі (ксерокопія, завірена печаткою юридичної особи / громадянина-підприємця);
-	копія довідки зі статуправління Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ксерокопія, завірена печаткою підприємства).
Якщо заява і необхідні при цьому документи подаються в Державний комітет молодіжної політики, спорту та туризму не керівником фірми, а його довіреною особою, потрібно надати відповідне доручення, в якому зазначається, що ця довірена особа компетентна представляти фірму з усіх питань її діяльності.
В разі відсутності документів, що підтверджують можливість провадження заявником певного виду підприємницької діяльності, у видачі ліцензії може бути відмовлено згідно абз. 14 пункта 7 Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності.
Ліцензію одержує керівник організації (туристичного підрозділу), в разі його відсутності з поважних причин його заступник при наявності  доручення на одержання ліцензії.
Особа, що отримує ліцензію, надає паспорт та копію платіжного доручення з відомчого банку, що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається). 
Заява про видачу ліцензії та документи,  що додаються до неї, приймаються за описом,  копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів  органом  ліцензування  та  підписом відповідальної особи.
Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
·	заява подана (підписана) особою, яка не  має  на  це повноважень;
·	документи оформлені з порушенням вимог Закону “Про ліцензування” (стаття 10).
Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду  заявник повідомляється  в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки,  передбачені  для видачі ліцензії.
Після усунення   причин,  що  були  підставою  для  винесення рішення про залишення заяви  про  видачу  ліцензії  без  розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії.
Орган ліцензування приймає рішення про  видачу  ліцензії  або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу  ліцензії  та  документів,  що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не  передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.
У разi необхiдностi проводиться перевiрка вiдомостей, якi  мiстяться у цих документах, та спроможностi виконання заявником  лiцензiйних умов провадження певного виду пiдприємницької дiяльностi.
Лiцензiя видається за формою додатка 2 i є документом суворої звiтностi, мають облікову серію і номер.
На території України органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного  зразка.  Бланк  ліцензії  єдиного  зразка затверджується Кабінетом Міністрів України. Бланки лiцензiй виготовляються  друкарським  способом  iз  забезпеченням  їх захисту вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування.
У ліцензії зазначаються:
v	найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
v	вид господарської діяльності, на право провадження якої видається ліцензія;
v	найменування юридичної особи або прізвище,  ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
v	ідентифікаційний код  юридичної  особи  або  ідентифікаційний номер фізичної особи - платника  податків  та  інших обов'язкових платежів;
v	місцезнаходження юридичної   особи   або   місце   проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
v	дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;
v	строк дії ліцензії;
v	посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
v	дата видачі ліцензії.
Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.
Орган ліцензування  повинен  оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з  дня  надходження  документа,  що  підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
Орган ліцензування   робить   відмітку   про дату прийняття документів,  що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії,  на  копії  опису,  яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії.
Якщо  пiдприємницька  дiяльнiсть,  вид  якої   пiдлягає лiцензуванню, провадиться у кiлькох територiально  вiдокремлених  пiдроздiлах  суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, у лiцензiї зазначаються їх адреси.
Передача лiцензiй iншим юридичним i фiзичним особам забороняється.
Термiн дiї лiцензiї встановлюється органом, що її видає,  але  не  менше нiж на три роки i може бути продовжений за заявою  суб'єкта  пiдприємницької дiяльностi в порядку, встановленому для її видачi.
Повідомлення про  прийняття  рішення  про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається)  заявникові в  письмовій  формі  протягом  трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.  У рішенні про  відмову  у  видачі  ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
Якщо заявник протягом тридцяти  календарних  днів  з дня направлення  йому  повідомлення  про  прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа,  що  підтверджує  внесення  плати за видачу  ліцензії,  або  не  звернувся  до  органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії,  орган ліцензування,  який  оформив ліцензію,  має  право  скасувати  рішення  про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
Підставами для   прийняття   рішення  про  відмову  у  видачі ліцензії є:
Ø	недостовірність даних у документах,  поданих  заявником,  для отримання ліцензії;
Ø	невідповідність заявника   згідно   з   поданими  документами ліцензійним   умовам,   встановленим   для   виду    господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
У разі  відмови  у  видачі  ліцензії  на  підставі  виявлення недостовірних даних у документах,  поданих  заявником про видачу ліцензії,   суб'єкт   господарювання   може   подати   до   органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не  раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
У разі  відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності,   вказаного  в  заяві  про  видачу  ліцензії,  суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу  ліцензії  після  усунення  причин,  що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути  оскаржено  у судовому порядку.
Строк дії ліцензії на провадження певного виду  господарської діяльності  встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з  питань  ліцензування,  але  не може бути меншим ніж три роки.
Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування,  яким  є   центральний   орган   виконавчої   влади, здійснюється на всій території України. Якщо ж ліцензія видана місцевим органом ліцензування або спеціально  уповноваженим  виконавчим  органом рад, то її дія розповсюджується на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Для кожної   філії,   кожного    відокремленого    підрозділу ліцензіата,  які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої  ним  ліцензії,  орган  ліцензування  видає   ліцензіату засвідчені  ним копії ліцензії,  які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій.  Засвідчена органом  ліцензування  копія ліцензії  є  документом,  що  підтверджує  право  філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата  на  провадження  певного  виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.
За видачу  копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму  доходів  громадян.  Плата  за  видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України.
У разі  створення  у  ліцензіата  нової філії,  іншого нового відокремленого підрозділу,  які  провадитимуть  вид  господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи, які подаються для отримання ліцензії.
У разі  ліквідації  філії,  іншого  відокремленого підрозділу ліцензіата,  які  провадили  господарську  діяльність   згідно   з отриманою  ліцензією,  або  у  разі припинення провадження філією, іншим   відокремленим   підрозділом    ліцензіата    господарської діяльності  згідно  з  отриманою  ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів  з  дати  ліквідації  такої  філії  або іншого  відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування  відповідне  повідомлення  в  письмовій формі.  Орган ліцензування  повинен  внести  відповідні  зміни  до  ліцензійного реєстру  не  пізніше  наступного  робочого  дня з дати надходження такого повідомлення.
У разі,  коли ліцензіат  має  намір  провадити  зазначений  в ліцензії  вид  господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку,  встановленому Законом “Про ліцензування”.
Нова ліцензія  видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.
Ліцензіат не може передавати  ліцензію  або її копію  іншій юридичній   або   фізичній  особі  для  провадження господарської діяльності.
За видачу ліцензії  справляється  плата,  розмір  та  порядок зарахування якої до Державного  бюджету  України встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Плата за видачу ліцензії вноситься  після  прийняття  рішення про видачу ліцензії.
Десять відсотків коштів, що надходять до Державного бюджету України як плата за видачу ліцензії, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються   на відшкодування витрат,  пов'язаних з веденням Єдиного  ліцензійного реєстру та виготовленням бланків ліцензій.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.99 №6 плата, яка вноситься суб*єктом підприємницької діяльності за видачу та переоформлення ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на балансові рахунки територіальних органів Державного казначейства №3510 “Кошти державного бюджету України” в установах Національного банку та №2510 – в установах комерційних банків за місцем провадження діяльності підприємця (код бюджетної класифікації 14060200, символ звітності банку 069).
Плата за ліцензію здійснюється після того, як прийнято рішення про видачу ліцензії – 204 гривні – юридичним особам і 34 гривні – громадянам-підприємцям.
Плата за переоформлення ліцензії – 81,6 гривні для юридичних осіб і 13,6 гривні – громадянам-підприємцям.
Підставами для переоформлення (додаток №4) ліцензії є:
¨	зміна найменування  юридичної  особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
¨	зміна місцезнаходження  юридичної  особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
¨	зміни, пов'язані  з  провадженням  ліцензіатом  певного  виду господарської діяльності.
У разі   виникнення  підстав  для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати  органу ліцензування  заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню,  та відповідними  документами  або  їх нотаріально  засвідченими  копіями,  які  підтверджують  зазначені зміни.
Орган ліцензування  протягом  трьох  робочих  днів з дати надходження  заяви  про переоформлення ліцензії та документів,  що додаються до неї,  зобов'язаний  видати  переоформлену  на  новому бланку  ліцензію  з  урахуванням  змін,  зазначених  у  заяві  про переоформлення ліцензії.
У разі  переоформлення  ліцензії  у   зв'язку   із   змінами, пов'язаними з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, якщо  ця  зміна пов'язана   з   намірами  ліцензіата  розширити  свою  діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в  строки,  передбачені  для видачі ліцензії.
Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних  ліцензійного  реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.
У разі  переоформлення  ліцензії  орган  ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії,  що була переоформлена, з внесенням  відповідних  змін  до  ліцензійного  реєстру не пізніше наступного робочого дня.
Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.
За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян.    Плата    за переоформлення   ліцензії   зараховується  до  Державного  бюджету України.
Ліцензіат, який  подав  заяву  та  відповідні  документи  про переоформлення   ліцензії,   може  провадити  свою  діяльність  на підставі довідки про прийняття заяви про  переоформлення  ліцензії на   провадження   певного   виду  господарської  діяльності,  яка видається  органом  ліцензування  у   разі   подання   заяви   про переоформлення ліцензії.
Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.
Вiдмова органiв, уповноважених на видачу лiцензiї, у  її переоформленні може бути оскаржена в судовому порядку.
Розмiр плати за видачу  i  переоформлення  лiцензiї  та порядок її зарахування встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних,  зазначених у документах,  що додавалися до заяви про видачу  ліцензії.  У  разі   виникнення   таких   змін   ліцензіат зобов'язаний   протягом  десяти  робочих  днів  подати  до  органу ліцензування відповідне повідомлення в  письмовій  формі  разом  з документами   або   їх   нотаріально   засвідченими  копіями,  які підтверджують зазначені зміни.
На підставі  документів,  поданих   ліцензіатом   до   органу ліцензування,   орган   ліцензування  може  прийняти  рішення  про анулювання ліцензії у строки, передбачені Законом “Про ліцензування”.
Підставою для прийняття рішення  про  анулювання ліцензії  є неможливість  ліцензіата згідно з поданими документами забезпечити виконання ліцензійних умов,  встановлених для  виду  господарської діяльності, на який видана ліцензія.
Підставами для видачі дубліката ліцензії є:
¨	втрата ліцензії;
¨	пошкодження ліцензії.
У разі втрати  ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою (додаток 3) про видачу  дубліката  ліцензії,  до якої  додається  документ,  що  засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
Якщо бланк ліцензії непридатний  для  користування  внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає  відповідному   органу ліцензування:
§	заяву про видачу дубліката ліцензії;
§	непридатну для користування ліцензію;
§	документ, що підтверджує внесення плати за  видачу  дубліката ліцензії.
Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.
Ліцензіат, який  подав  заяву  та  відповідні  документи  для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої,  може провадити свою діяльність на підставі довідки  про  подання  заяви про   видачу   дубліката  ліцензії  на  провадження  певного  виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.
У разi втрати лiцензiї суб'єкт пiдприємницької дiяльності зобов'язаний  у  10-денний  термiн  повiдомити  про  це  орган,  який видав лiцензiю, з поданням заяви на видачу дублiката лiцензiї (додаток № 3), до якої подається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати  одержання  заяви  про  видачу  дубліката   ліцензії   видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої. На бланку лiцензiї праворуч у кутку ставиться штамп  "Дублiкат"  i  дата видачi.
У разі   видачі  дубліката  ліцензії  замість  втраченої  або пошкодженої  орган  ліцензування  приймає  рішення  про   визнання недійсною ліцензії,  що була втрачена або пошкоджена,  з внесенням відповідних змін до ліцензійного  реєстру  не  пізніше  наступного робочого дня.
За видачу    дубліката   ліцензії   замість   втраченої   або пошкодженої  ліцензії   справляється   плата   у   розмірі   п'яти неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян.  Плата  за видачу дубліката ліцензії зараховується до Державного бюджету України.
У видачi дублiката  лiцензiї  може  бути  вiдмовлено  у  разi порушення термiну подання заяви про видачу  дублiката  або  виявлення  розбiжностей  у вiдомостях, викладених у заявi про видачу дублiката лiцензiї, iз зазначеними у реєстрi виданих лiцензiй.
У рiшеннi про вiдмову у  видачi  дублiката,  яке  видається  заявнику  в письмовiй  формi  у  5-денний  термiн  пiсля  подання  вiдповiдної  заяви, зазначаються пiдстави вiдмови.
Вiдмова органiв, уповноважених на видачу лiцензiй,  у видачi  дублiката може бути оскаржена в судовому порядку.
Орган ліцензування  після  надходження   заяви   про   видачу ліцензії  формує  ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта,  в якій зберігаються документи,  що подаються суб'єктом господарювання для видачі,   переоформлення  ліцензії,  видачі  дублікатів  ліцензії, документи, пов'язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви   про   видачу   ліцензії,   а  також  копії  рішень  органу ліцензування про видачу,  переоформлення та  анулювання  ліцензії, про   видачу   дублікатів  ліцензії,  розпорядження  про  усунення порушень ліцензійних умов.
Орган ліцензування фіксує дату надходження документів у  журналі  обліку  заяв  та виданих ліцензій.  Журнал обліку заяв та виданих ліцензій ведеться на кожний вид господарської  діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Журнал обліку  заяв  і  виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер  та  дату  прийняття  рішення  про  видачу  ліцензії або про відмову у її видачі, а також відомості про видачу копій ліцензії.
При видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій зазначаються   дата  видачі  ліцензії,  прізвище  заявника, якого ознайомлено  з  ліцензійними  умовами  провадження  певного виду господарської діяльності, що засвідчується його підписом.
Орган ліцензування   несе   відповідальність   за  зберігання ліцензійної справи, а також формує і веде ліцензійний реєстр з певного виду господарської діяльності.
До ліцензійного реєстру заносяться:
§	відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата;
§	відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію;
§	вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;
§	дата прийняття рішення про видачу ліцензії та номер рішення;
§	серія та номер ліцензії;
§	строк дії ліцензії;
§	відомості про   переоформлення   ліцензії,  видачу  дубліката ліцензії, видачу копій ліцензії;
§	підстави, дата  і  номер   розпорядження   про   необхідність усунення порушень ліцензійних умов;
§	підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;
§	підстави, дата   і   номер   рішення  про  визнання  ліцензії недійсною.
Щодо особливостей туристичної сфери, то суб'єкти туристичної діяльності при здійсненні туристичної повинні дотримуватись таких загальних вимог:
Ø	Якщо протягом терміну дії ліцензії  відбудеться  зміна керівника суб'єкта туристичної діяльності   (туристичного підрозділу), банківських реквізитів, номерів телефонів тощо, що не призводить  до  зміни в назві суб'єкта туристичної діяльності, то він зобов'язаний у десятиденний термін письмово повідомити про  це орган,  який  видав  ліцензію,  для  внесення  відповідних змін до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності.
Ø	 У  разі  зміни   найменування   суб'єкта   туристичної діяльності (якщо зміна найменування пов'язана з реорганізацією) чи зміни     відомостей, вказаних у ліцензії, виданій підприємцю-громадянину,     суб'єкт     туристичної     діяльності зобов'язаний в десятиденний  термін  письмово  повідомити  про  це орган,   який   видав  ліцензію.  Після  перереєстрації  в  органі державної реєстрації суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний у десятиденний термін подати заяву до органу, що видав ліцензію, для її переоформлення,  а також документи,  що підтверджують зазначені зміни. До переоформлення діє раніше видана ліцензія.
Ø	У  разі  зміни  місцезнаходження  суб'єкт  туристичної діяльності  зобов'язаний в десятиденний термін письмово повідомити про це орган, який видав ліцензію, з наданням копій документів, що підтверджують  зазначені  зміни  (договір оренди,  купівлі-продажу тощо).  Після внесення органом  державної  реєстрації  відповідних змін   щодо   місцезнаходження  суб'єкт   туристичної  діяльності зобов'язаний у десятиденний термін подати до органу,  що  видав ліцензію,  копію  свідоцтва  про  державну  реєстрацію з внесеними відповідними змінами та заяву на переоформлення ліцензії.






































4.	Умови припинення дії ліцензії і її анулювання. Умови дії ліцензії.
Згідно їз Законами України “Про туризм”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про захист прав споживачів” та іншими, умовами дії ліцензії є:
q	Дотримання вимог законодавства, що регулює трудові відносини, правила та норми безпеки праці;
q	У визначені терміни подавати Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України  Департамент туризму і курортів у або місцевим органам виконавчої влади в галузі туризму державну статистичну звітність про діяльність, пов*язану з наданням туристичних послуг, за формою, затвердженою Державним комітетом статистики України;
q	Дотримуватись вимог щодо безпеки життя і здоров*я туриста, збереження його майна. Суб*єкт туристичної діяльності зобов*язаний до початку туру ознайомити туристів з елементами ризику кожної конкретної туристської послуги та їз засобами їх запобігання;
q	Надавати туристам у повному обсязі та у визначені терміни оплачені послуги, обумовлені договором (контрактом) та програмою обслуговування;
q	Нести відповідальність за майнову та моральну шкоду, завдану своїми діями та/або діями партнерів в організації туру;
q	Відшкодовувати туристам відповідно ло чинного законодавства України збитки, завдані їм у разі ненадання, надання в неповному обсязі чи неналежної якості туристичних послуг зі своєї вини чи вини партнерів в організації обслуговування;
q	Надавати туристам повну інформацію про організацію туру, їх права, обов*язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, а також правила перетинання державного кордону;
q	Зберігати туристичні ресурси, а також здійснювати заходи щодо їх рекреації;
q	Зважаючи на особливу специфіку діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму, яка відповідним чином  впливає на авторитет держави на міжнародній арені,  суб'єкт туристичної діяльності повинен мати службове  приміщення  (офіс), яке має відповідати таким вимогам:
v	мати зовнішню  рекламу  із  зазначенням  свого   найменування (логотипу), яке повинно відповідати установчим документам суб'єкта туристичної діяльності;
v	мати все необхідне обладнання;
v	при вході   в   приміщення  суб'єкта  туристичної  діяльності розміщувати інформацію про режим його роботи.
У разі планового закриття  офісного  приміщення  (ремонт, санітарна   обробка,   зміна  місцезнаходження тощо) суб'єкт туристичної діяльності повинен не пізніше ніж за 5 днів повідомити про це споживачів туристичних послуг та  вивісити  оголошення  при вході до службового приміщення суб'єкта туристичної діяльності;
q	Суб'єкт туристичної діяльності  повинен  у  доступному для туриста місці розмістити такі документи:
v	копію ліцензії Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України,  Департаменту туризму і курортів;
v	копію свідоцтва про державну реєстрацію;
v	відомості про  працівників  суб'єкта  туристичної  діяльності (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступника, головного бухгалтера, менеджерів);
v	книгу відгуків та пропозицій громадян;
v	Інструкцію про умови і правила провадження  підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та контроль за їх дотриманням;
v	перелік номерів   телефонів,   факсів   суб'єкта  туристичної діяльності;
v	наявність сертифікатів на послуги (якщо сертифікація на ці послуги обов*язкова);
q	Документи, пов'язані  з  веденням діяльності суб'єкта туристичної діяльності, відповідно до вимог нормативних документів Головного  архівного  управління  України,  повинні зберігатися на підприємстві не менше трьох років;
q	У штаті суб*єкта туристичної діяльності повинно налічуватись не менш як 30% фахівців, які мають спеціальну туристичну освіту або досвід роботи в галузі не менше 3 років;
q	Виконання туристських послуг тільки після заключення договору (контракту) на купівлю-продаж послуг;
q	Наявність трудових угод з працівниками, документи (копії) про освіту чи фахову підготовку, трудові книжки працівників тощо;
q	Укладання та зберігання договорів (контрактів) про співробітництво між суб*єктом туристичної діяльності з іншими  юридичними або фізичними особами в установленому чинним законодавством порядку;
q	Відповідальність суб*єкту туристичної діяльності за недостовірну рекламу.
Контроль   за   дотриманням    суб'єктами    туристичної діяльності  умов  і правил провадження підприємницької діяльності, пов'язаної  з  організацією  іноземного  та  зарубіжного   туризму (ліцензійних умов),  здійснюється уповноваженими службовими особами Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України Департаменту туризму і курортів, Ліцензійної палати України і її представництв  та  місцевих  органів  виконавчої  влади  в  галузі туризму  (органи  контролю)  у   вигляді   перевірки   їх туристичної  діяльності.  До  участі в перевірці можуть залучатися представники інших державних органів за їх згодою. Посадові особи, які уповноважені здійснити перевірку,  повинні мати документи,  що підтверджують їх повноваження.
Метою здійснення контролю є:
Ø	захист прав та інтересів держави в галузі туризму;
Ø	захист прав   та  інтересів  споживачів  туристичних  послуг, забезпечення їх безпеки;
Ø	захист прав інших суб'єктів туристичної діяльності;
Ø	забезпечення виконання чинного законодавства;
Ø	підвищення рівня туристичного обслуговування.
Контроль передбачає:
Ø	перевірку й аналіз документації   суб'єкта   туристичної діяльності щодо здійснення ним іноземного та зарубіжного туризму;
Ø	безпосереднє вивчення  процесу  надання суб'єктом туристичної діяльності туристичних послуг;
Ø	документальне оформлення  результатів  перевірки та прийняття рішення про  можливість  подальшого здійснення туристичної діяльності даним суб'єктом.
Об'єктом  контролю   є   дотримання   ліцензійних   умов суб'єктами туристичної діяльності,  незалежно від форм власності відомчого підпорядкування, які отримали у  встановленому  порядку ліцензію. Контроль за туристичною діяльністю здійснюється відповідно до чинного законодавства України про туризм та нормативних документів у галузі туризму, державних та міждержавних стандартів і міжнародних вимог, що діють на території України.
На вимогу органів контролю суб'єкт туристичної діяльності повинен безперешкодно надавати об'єктивну та достовірну інформацію про стан своєї туристичної діяльності.
Плановий  контроль  суб'єктів   туристичної   діяльності здійснюється органами контролю не частіше 1 разу на рік.
Позаплановий  контроль  може  бути  проведений  органами контролю  при  надходженні  до  них  інформації  від  фізичних  та юридичних осіб про претензії до якості туристичних послуг.
Контроль  здійснюється  у присутності керівника суб'єкта туристичної діяльності (туристичного підрозділу) або особи,  яка в разі  відсутності  керівника  на  момент  перевірки  виконує  його обов*язки.
На початку  перевірки  уповноважена  службова  особа  повинна пред'явити документ  на  право  перевірки  та  довести  до  відома керівника суб'єкта туристичної діяльності мету перевірки.
Результати контролю оформлюються актом, у якому дається оцінка стану дотримання умов і правил здійснення туристичної діяльності та загальний висновок про її подальше здійснення суб'єктом  туристичної діяльності, що перевірявся. Акти реєструються і зберігаються в органі контролю. Акти складаються у двох  примірниках. Один примірник надається суб'єкту туристичної діяльності, другий - зберігається в органі контролю.
Акт  перевірки  містить  загальні  відомості про суб'єкт туристичної  діяльності,  а  також  інформацію  про  порушення  та недоліки,  що виявлені при перевірці.  Викладення змісту порушення повинно бути конкретним,  відповідати статтям,  розділам, пунктам, підпунктам  нормативних  актів і документів,  за якими встановлено порушення. В акті зазначається  точна назва нормативного документа, вимоги  якого  були  порушені,  дата  та  номер  реєстрації  цього документа в Міністерстві юстиції України.  Довільне викладення або трактування вимог нормативних актів і документів не допускається.
Записи в  акті  ведуться  на  всьому  полі  аркуша,  з  метою унеможливлення додаткових сторонніх записів. Незаповнені місця в тексті акта та таблицях перекреслюються позначкою "Z". Скорочення слів, назв та іншого, крім загальноприйнятих  абревіатур,  не допускається.
У разі  потреби  до  акта  додаються  копії документів суб'єкта туристичної діяльності,  що свідчать про  дотримання  або порушення  ним  умов  і  правил здійснення туристичної діяльності. Перелік таких додатків наводиться в тексті  акта  під  відповідним номером за порядком викладення результатів контролю.
Якщо внаслідок контролю суб'єкта туристичної діяльності виявлені порушення ліцензійних умов,  що є підставою для прийняття ліцензійною комісією рішення щодо зупинення подальшої дії  виданої ліцензії або її анулювання,  то у висновках робиться запис про те, що органом контролю буде направлене подання до органу,  який видав ліцензію.
Якщо, за визначенням органу контролю, виявлені недоліки в  роботі  суб'єкта туристичної діяльності можуть бути виправлені, то керівнику суб'єкта туристичної діяльності оформлюється  припис. Припис   є   обов'язковим   для  виконання  суб'єктом  туристичної діяльності.  У приписі  зазначаються  терміни  та  шляхи  усунення виявлених порушень, заходи щодо забезпечення належних умов надання туристичних послуг у відповідності до вимог  нормативних  актів  і документів.
Терміни виконання припису визначаються в кожному  конкретному випадку  (до  певної  дати  або  постійно),  зважаючи  на  реальні можливості суб'єкта туристичної діяльності,  кількість і  характер порушень.
Припис складається у двох примірниках. Один примірник припису надається суб'єкту туристичної діяльності, другий - зберігається в органі контролю.
Усі примірники акта підписуються особами, які проводили перевірку,  зазначається  дата   підписання.   Керівник   суб'єкта туристичної   діяльності   або  особа,  що  його  заміняє  в  разі  відсутності керівника,  власноручно засвідчує,  що ознайомлений  з актом перевірки та приписом і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку суб'єкта туристичної діяльності.
У разі відмови представника суб'єкта туристичної діяльності,  що перевірявся,  підписати акт,  перевірник робить  в акті  відповідний запис про те,  що ця особа з актом ознайомлена і від підписання акта відмовилась.
Службова  особа,  яка здійснювала перевірку,  контролює своєчасність  надходження  від  суб'єкта  туристичної   діяльності письмової  інформації  про  виконання  припису  та документів,  що свідчать про виправлення порушень.  Усі ці матеріали  зберігаються разом з актом перевірки.
При невиконанні керівником  суб'єкта  туристичної  діяльності припису   службова   особа,   яка   здійснювала  перевірку,  подає відповідне повідомлення до органу контролю.
Якщо  суб'єкт  туристичної  діяльності  не знайдений за адресою, вказаною у свідоцтві про державну реєстрацію, то службова особа,  що здійснювала перевірку, з'ясовує в орендодавця наявність договору з суб'єктом туристичної діяльності на оренду  приміщення. У разі неможливості з'ясувати нову адресу до акта вноситься про це відповідна  інформація.  З  метою  розшуку  суб'єкта   туристичної діяльності  орган  контролю вживає належні заходи.  Якщо проведені заходи не дали позитивного результату,  то особа,  що  здійснювала перевірку, готує подання до ліцензійної комісії щодо подальшої дії ліцензії,  виданої  цьому  суб'єкту  туристичної  діяльності.   До подання  обов'язково  додаються  копії  всіх  документів  стосовно проведеної перевірки.
Підставами для анулювання ліцензії є:
Ø	заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
Ø	акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
Ø	рішення про    скасування   державної   реєстрації   суб'єкта господарювання;
Ø	нотаріально засвідчена копія свідоцтва  про  смерть  фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
Ø	акт про  виявлення  недостовірних  відомостей  у  документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
Ø	акт про встановлення факту передачі  ліцензії  або  її  копії іншій  юридичній  або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
Ø	акт про встановлення факту  неподання  в  установлений  строк повідомлення   про   зміну  даних,  зазначених  в  документах,  що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
Ø	акт про  невиконання  розпорядження  про  усунення   порушень ліцензійних умов;
Ø	неможливість ліцензіата   забезпечити  виконання  ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.
Орган ліцензування приймає рішення  про  анулювання ліцензії протягом  десяти  робочих  днів  з  дати  встановлення підстав для анулювання ліцензії,  яке вручається (надсилається) ліцензіату  із зазначенням  підстав  анулювання  не  пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі  акта  про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,  зазначених у документах,  що додавалися до заяви про видачу  ліцензії;  акта  про  виявлення недостовірних відомостей у документах,  поданих  суб'єктом   господарювання   для   одержання ліцензії;  акта  про  встановлення  факту  передачі ліцензії іншій юридичній  або  фізичній  особі  для   провадження   господарської діяльності;   акта  про  невиконання розпорядження  про  усунення порушень ліцензійних  умов здійснюється  органом  ліцензування  з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.
Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.
 Якщо ліцензіат  протягом   цього   часу   подає   скаргу   до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється   до   прийняття   відповідного   рішення   спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Запис про  дату  та  номер  рішення  про  анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше  наступного  робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
У разі  анулювання  ліцензії  на  підставі  акта про повторне порушення ліцензіатом  ліцензійних  умов,  акта  про  встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених  у  документах,  що  додавалися  до  заяви  про  видачу ліцензії,  акта   про   виявлення   недостовірних   відомостей у документах,  поданих  суб'єктом   господарювання   для   одержання ліцензії,  акта  про  встановлення  факту  передачі ліцензії іншій юридичній  або  фізичній  особі  для   провадження   господарської діяльності,   акта  про  невиконання  розпорядження  про  усунення порушень ліцензійних умов  суб'єкт  господарювання  може одержати нову  ліцензію  на  право  провадження  цього  виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
Ліцензійна комісія Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України  Департаменту туризму і курортів або  місцевого  органу виконавчої  влади  в  галузі  туризму,  яким право видачі ліцензій делеговано Департаментом туризму і курортів Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України (орган,  що  видає  ліцензії), мають право зупинити дію ліцензії у разі:
Ø	порушень суб'єктом туристичної діяльності умов та правил провадження підприємницької діяльності,  пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійних умов);
Ø	невиконання суб'єктом  туристичної  діяльності  у  визначений термін розпоряджень Ліцензійної палати України та органу, що видає ліцензії, щодо додержання ліцензійних умов.
Орган,   що   видає   ліцензії,  розглядає  питання  про зупинення дії ліцензії  або  її  анулювання  на  підставі  подання органу  контролю  (чи  інших  державних  органів)  щодо  виявлених порушень у діяльності суб'єкта туристичної діяльності.  У  поданні обов'язково   містяться  пропозиції  щодо  подальшої  дії  виданої суб'єкту туристичної діяльності ліцензії.
Органи, що  видають  ліцензії,  розглядають  подання  лише за наявності документів, що підтверджують факти порушень суб'єктами туристичної   діяльності   умов   ліцензування  (актів  перевірок, пояснень, довідок тощо).
Ліцензія вважається  зупиненою  з  дати прийняття ліцензійною комісією рішення про зупинення її дії.
У разі своєчасного усунення  порушень,  що  призвели  до зупинення  дії ліцензії,  органи,  що видають ліцензії,  приймають рішення про поновлення її дії.
Підставами для розгляду органами, що видають ліцензії, питання про поновлення дії ліцензії є:
Ø	інформація суб'єкта туристичної   діяльності  про  усунення порушень ліцензійних умов (з копіями підтвердних документів);
Ø	акт перевірки  суб'єкта  туристичної  діяльності про усунення порушень;
Ø	подання до органів, що видають ліцензії, пропозицій від органу контролю щодо подальшої дії ліцензії суб'єкта туристичної діяльності.
Рiшення про зупинення дiї лiцензiї або її анулювання може бути оскаржено суб'єктом пiдприємницької дiяльностi в судовому порядку.
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7.ХІ.2000.                                   Алєксєєнко М.В. __________________


Додаток 1
 



                                   ЗАЯВА
                             на видачу лiцензiї

     Заявник __________________________________________________________
              (найменування, мiсцезнаходження юридичної особи)
     __________________________________________________________________
         (прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичної особи)
     __________________________________________________________________
       (прiзвище, iм'я та по батьковi громадянина-пiдприємця, серiя i
     __________________________________________________________________
           номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання)

     органiзацiйно-правова форма ______________________________________
     iдентифiкацiйний код юридичної особи _____________________________
     iдентифiкацiйний номер фiзичної особи-платника податкiв та iнших
     обов'язкових платежiв ____________________________________________
     __________________________________________________________________

     розрахунковий рахунок N ___________________ в ____________________
     __________________________________________________________________
                     (найменування кредитної установи)

     валютний рахунок N _____________________ в _______________________
     __________________________________________________________________
                     (найменування кредитної установи)
     __________________________________________________________________

     просить видати лiцензiю на провадження такого виду дiяльностi:
     1) _______________________________________________________________
     2) _______________________________________________________________
     3) _______________________________________________________________

     Термiн дiї лiцензiї ______________________________________________
     __________________________________________________________________

     З порядком отримання лiцензiї,  умовами  i  правилами  провадження
     пiдприємницької   дiяльностi   ознайомлений   i   зобов'язуюсь  їх
     виконувати.

     Перелiк документiв, що додаються:
     1) _______________________________________________________________
     2) _______________________________________________________________
     3) _______________________________________________________________

     Пiдпис заявника __________________________________________________

     "___"_____________ 199_ р.

     Дата i номер реєстрацiї заяви "___" __________ 199_ р. N ________
     _______________________  _____________  __________________________
       (посада особи, яка        (пiдпис)      (iнiцiали та прiзвище)
         прийняла заяву)



     










                                                       Додаток 2




                                 ЛIЦЕНЗIЯ N
     __________________________________________________________________
      (найменування, iдентифiкацiйний код органу, який видав лiцензiю)
     __________________________________________________________________

     Видана ___________________________________________________________
              (найменування, мiсцезнаходження юридичної особи
     __________________________________________________________________
                     або прiзвище, iм'я та по батьковi
     __________________________________________________________________
                 громадянина-пiдприємця, мiсце проживання)

     iдентифiкацiйний код юридичної особи _____________________________
     iдентифiкацiйний номер фiзичної особи-платника податкiв та iнших
     обов'язкових платежiв ____________________________________________
     на право провадження пiдприємницької дiяльностi __________________
                                                           (вид)
     ------------------------------------------------------------------
     мiсце провадження дiяльностi _____________________________________
     __________________________________________________________________
            (адреса мiсця провадження пiдприємницької дiяльностi
     __________________________________________________________________
              суб'єкта або адреси територiально вiдокремлених
     __________________________________________________________________
     його пiдроздiлiв, за якими провадиться пiдприємницька дiяльнiсть)

     Особливi умови та правила провадження даного виду дiяльностi _____
     __________________________________________________________________
     __________________________________________________________________
     __________________________________________________________________

     Дата видачi "______" _____________ 199_ р.

     Термiн дiї лiцензiї _________________________

     _______________  ___________________  ____________________________
        (посада)            (пiдпис)          (iнiцiали та прiзвище)

          МП

                                               


















Додаток 3





                                   ЗАЯВА
                      на отримання дублiката лiцензiї

     __________________________________________________________________
       (найменування, iдентифiкацiйний код органу, що видав лiцензiю)
     Заявник __________________________________________________________
                    (найменування, мiсцезнаходження юридичної особи)
     __________________________________________________________________
         (прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичної особи)
     __________________________________________________________________
        (прiзвище, iм'я та по батьковi громадянина-пiдприємця, мiсце
                                проживання)

     органiзацiйно-правова форма ______________________________________

     iдентифiкацiйний номер фiзичної особи-платника податкiв  та  iнших
     обов'язкових платежiв ____________________________________________

     iдентифiкацiйний код юридичної особи _____________________________

     вид пiдприємницької дiяльностi, на яку було видано лiцензiю
     __________________________________________________________________

     реєстрацiйний номер лiцензiї _____________________________________

     дата видачi лiцензiї _____________________________________________

     термiн дiї лiцензiї ______________________________________________

     просить видати дублiкат лiцензiї у зв'язку з _____________________
                                                   (зазначити причину)
     Пiдпис заявника __________________________________________________

     "___" ____________ 199_ р.

     Дата i номер реєстрацiї заяви "___" __________ 199_ р. N _________

     Пiдпис особи, яка прийняла заяву _________________________________
                               (посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)
     _________________________________  ________ ______________________
     (посада особи, яка прийняла заяву) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)


                                                


















 Додаток 4







                                   ЗАЯВА
                         на переоформлення лiцензiї
     __________________________________________________________________
      (найменування, iдентифiкацiйний код органу, який видав лiцензiю)

     Заявник __________________________________________________________
              (найменування, мiсцезнаходження юридичної особи)
     __________________________________________________________________
         (прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичної особи)
     __________________________________________________________________
           (прiзвище, iм'я та по батьковi громадянина-пiдприємця,
     __________________________________________________________________
                             мiсце проживання)
     мiсцезнаходження _________________________________________________
     iдентифiкацiйний номер фiзичної особи-платника податкiв та iнших
     обов'язкових платежiв ____________________________________________
     iдентифiкацiйний код _____________________________________________
     вид пiдприємницької дiяльностi, на яку було видано лiцензiю ______
     __________________________________________________________________
     __________________________________________________________________
     реєстрацiйний номер лiцензiї _____________________________________
     термiн дiї лiцензiї ______________________________________________

     просить переоформити лiцензiю у зв'язку з ________________________
                                                  (зазначити причини)
     __________________________________________________________________

     Пiдпис заявника ________________________________________

     "___" ___________ 199_ р.

     Дата i номер реєстрацiї заяви "___" ___________ 199_ р. N ________
     _______________________  _____________  __________________________
       (посада особи, яка        (пiдпис)      (iнiцiали та прiзвище)
         прийняла заяву)

















                                            Додаток 5




                                   КНИГА
                     облiку лiцензiй, виданих суб'єктам
                         пiдприємницької дiяльностi

     ------------------------------------------------------------¬
     ¦ N ¦Реєстра-¦Види    ¦Прiзвище,¦Юридична¦Орган   ¦Iдентифi-¦
     ¦п/п¦цiйний  ¦дiяльно-¦iм'я та  ¦адреса  ¦держав- ¦кацiйний ¦
     ¦   ¦номер   ¦стi, на ¦по бать- ¦суб'єкта¦ної ре- ¦код (iден¦
     ¦   ¦лiцензiї¦якi ви- ¦ковi гро-¦пiдприє-¦єстра-  ¦тифiкацiй¦
     ¦   ¦та дата ¦дається ¦мадянина-¦мницької¦цiї,    ¦ний номер¦
     ¦   ¦її вида-¦лiцензiя¦пiдприєм-¦дiяль-  ¦дата i  ¦платника ¦
     ¦   ¦чi      ¦        ¦ця або   ¦ностi,  ¦номер   ¦обов'яз- ¦
     ¦   ¦        ¦        ¦найменува¦телефон ¦свiдо-  ¦ кових   ¦
     ¦   ¦        ¦        ¦ння юриди¦        ¦цтва про¦платежiв)¦
     ¦   ¦        ¦        ¦чної осо-¦        ¦державну¦         ¦
     ¦   ¦        ¦        ¦би       ¦        ¦реєстра-¦         ¦
     ¦   ¦        ¦        ¦         ¦        ¦цiю     ¦         ¦
     L---+--------+--------+---------+--------+--------+----------

     ( продовження )
     ----------------------------------------¬
     Орга- ¦Термiн¦Вiдмiтка про продовження  ¦
     нiза- ¦дiї   ¦дiї лiцензiї              ¦
     цiйно-¦лiцен-¦--------------------------+
     право-¦зiї   ¦припи¦понов-¦перео-¦видачу¦
     ва фо-¦      ¦нення¦лення ¦формле¦дублi-¦
     рма   ¦      ¦та   ¦дiї   ¦ння лi¦ката  ¦
           ¦      ¦анулю¦лiцен-¦цензiї¦лiцен-¦
           ¦      ¦вання¦зiї   ¦      ¦зiї   ¦
           ¦      ¦лiцен¦      ¦      ¦      ¦
           ¦      ¦зiї  ¦      ¦      ¦      ¦
           ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
           ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
     ------+------+-----+------+------+-------




















Додаток № 6




Затверджено 
Постановою Кабінету Міністрів України
Від 3 липня 1998 року № 1020


ПЕРЕЛІК
Органів, які видають ліцензії на провадження 
певних видів підприємницької діяльності

(фрагмент)

Вид підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню
Орган, який видає ліцензії
Діяльність, пов*язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму
Державний комітет молодіжної політики, спорту та туризму України







































Додаток № 7.
Характеристика

туристичної діяльності_______(назва підприємства, фірми)____________
Характеристика подається на фірмовому бланку суб’єкта підприємництва, де вказується:
-	час заснування підприємства, початок туристичної діяльності;
-	період роботи в галузі туризму;
-	обсяг туристичної діяльності в загальному обсязі підприємницької діяльності, %;
Характеристика туристичної діяльності підприємства загалом та в розрізі кожного з видів, що заявлені на ліцензування містять відомості про:
-	назви країни, в які відправлено (планується відправляти) вітчизняних туристів, та з яких прийнято (планується прийняти) іноземних туристів в Україну, назвати регіони України, де приймалися іноземці;
-	обсяг послуг в гривнях, одержаних від туристичної (при наявності такої);
-	кількість та найменування маршрутів, розроблених безпосередньо підприємством, та, окремо, за агентськими угодами;
-	перелік основних партнерів, задіяних в організації прийому та відправленні туристів (в Україні та за кордоном);
-	категорійний склад туристів;
-	структура підприємства (підрозділи, філії, тощо);
-	чисельність працівників підприємства, задіяних в туристичній діяльності(за штатним розкладом, за трудовими угодами);
-	кваліфікацію працівників, освіту, стаж роботи в туризмі, рівень фахової підготовки;
-	матеріальну базу підприємства: наявність власних основних фондів (офісні приміщення /поверх, кількість кімнат, загальний метраж/; засоби розміщення, харчування, транспортування туристів);
-	наявність орендованих основних фондів та на умовах угод;
-	наявність засобів зв”язку та охорони в офісних приміщеннях;
-	засоби реклами, що використовується підприємством;
-	пропозиції з питань законодавства, нормативно-правової бази туризму тощо та зауваження щодо вдосконалення механізму їх реалізації до Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму України.
Для суб”єктів підприємництва, які подають документи на 
ліцензування при наявності попередньої ліцензії обов”язкова таблиця:

Туристичні послуги надані в :
1997
1998
1999
1. Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (чол.) 



2. Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (чол.)



3. Організація туристичних поїздок за межі України (чол.)



4. Екскурсійна діяльність (чол.)



5. Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (чол.)



6. Обсяг виробництва, одержаного від надання туристичних послуг (тис.грн.)



7. Платежі до бюджету (тис.грн.)



8. Обсяг туристичних послуг в загальному обсязі виробництва підприємства (%)



 
             М.П.          Посада ___________                         _____________________________________
                                                                  Підпис                          прізвище, ім’я керівника


Додаток № 8
 





Кількість діючих суб”єктів підприємництва, що отримали ліцензії на туристичну діяльність станом на 01.07.2000 року

Область
Кількість підприємств, одиниць
1. АР Крим
 605
2. Вінницька
24
3. Волинвька
20
4. Дніпропетровська
135
5. Донецька
141
6. Житомирська
15
7. Закарпатська
60
8. Запорізька
55
9. Івано-Франківська
27
10. м. Київ
765
11. Київська
30
12. Кіровоградська
19
13. Луганська
43
14. Львівська
167
15. Миколаївська
42
16. Одеська 
268
17. Полтавська
28
18. Рівненська 
23
19. м. Севастополь
178
20. Сумська
15
21. Тернопільська
32
22. Харківська
99
23. Херсонська
32
24. Хмельницька
38
25. Черкаська
25
26. Чернігівська
25
27. Чернівецька
83
ВСЬОГО
2994




Додаток №9 

Динаміка чисельності працівників суб”єктів підприємництва, що отримали ліцензію на здійснення туристичної діяльності (тис.чол.), 1995-1999 роки


1995
1996
1997
1998
1999
28
29,3
30,3
27,7
28,1







Додаток №10




Розподіл суб”єктів туристичної діяльності по областям на 15.05.2000 року

Область
Кількість суб”єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензії в період з 08.09.1994 року по 22.09.2000 року
Кількість фактично діючих суб”єктів туристичної діяльності станом на 22.09.2000 року
1. АР Крим
1022
630
2. Вінницька
39
26
3. Волинвька
31
22
4. Дніпропетровська
211
114
5. Донецька
227
147
6. Житомирська
28
19
7. Закарпатська
92
63
8. Запорізька
99
54
9. Івано-Франківська
44
28
10. м. Київ
1404
774
11. Київська
45
35
12. Кіровоградська
29
20
13. Луганська
94
45
14. Львівська
268
175
15. Миколаївська
60
42
16. Одеська 
418
295
17. Полтавська
51
27
18. Рівненська 
33
25
19. м. Севастополь
278
185
20. Сумська
24
15
21. Тернопільська
55
35
22. Харківська
160
98
23. Херсонська
64
31
24. Хмельницька
53
42
25. Черкаська
43
28
26. Чернігівська
47
24
27. Чернівецька
111
84



Додаток № 11

Кількість зареєстрованих суб”єктів туристичної діяльності України станом на 22.09.2000 року

В дії 
Анульовано
Зупинено дію
Закінчився термін дії ліцензії
3109 (61%)
392 (6%)
93 (3%)
1445 (30%)









Додаток № 12

Кількість зареєстрованих туристичних фірм в Україні

Роки
Кількість фірм
1994
239
1995
1246
1996
752
1997
672
1998
643
1999
602
2000
885
 






Додаток № 13

Кількість суб”єктів туристичної діяльності, яким видано ліцензії на наступний термін

Перша ліцензія 
Термін дії ліцензії подовжено з:
видана в :
1997 року
1998 року
1999 року
2000 року
1994 році
95
42
10
16
1995 році
20
317
53
68
1996 році
0
16
167
48
1997 році
109
9
10
166
ВСЬОГО 
224
384
240
298

Кількість суб”єктів туристичної діяльності







Додаток № 14

Розподіл туристичних підприємств м. Києва (всього видано 1404 ліцензії)

В дії
Анульовано  
Закінчився термін дії ліцензії
Зупинено дію
774 (56%)
268 (19%)
285 (20%)
77 (5%)
















Додаток № 15


Розподіл туристичних фірм по регіонах України


Область
Кількість туристичних фірм
1. АР Крим 
497
2. Вінницька
20
3. Волинвька
22
4. Дніпропетровська
32
5. Донецька
22
6. Житомирська
18
7. Закарпатська
56
8. Запорізька
53
9. Івано-Франківська
18
10. м. Київ
679
11. Київська
22
12. Кіровоградська
13
13. Луганська
48
14. Львівська
130
15. Миколаївська
31
16. Одеська 
192
17. Полтавська
26
18. Рівненська 
19
19. Сумська
15
20. Тернопільська
16
21. Харківська
75
22. Херсонська
25
23. Хмельницька
25
24. Черкаська
21
25. Чернігівська
29
26. Чернівецька
26
ВСЬОГО по Україні
2481








