
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І 

ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

від 19 лютого 2016 року N 267 

Про утворення комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що 

призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

 від 26 липня 2016 року N 1240, 

від 12 грудня 2016 року N 2048, 

від 17 січня 2017 року N 44, 

від 16 лютого 2018 року N 219, 

від 9 квітня 2019 року N 589, 

наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

 від 26 вересня 2019 року N 80, 

від 25 листопада 2019 року N 430 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", 

Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459, та пункту 5 

Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання 

послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.07.2009 N 803, наказую: 

1. Утворити комісію із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються 

для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у складі згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про комісію із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, 

що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що 

додається. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника 

апарату Клименко Ю. Л. 

  

Виконувач обов'язків Міністра Ю. Ковалів 

  

Додаток 

до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

19.02.2016 N 267 

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 26.07.2016 N 1240) 

 

СКЛАД 

комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для 

надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) 



СВИРИДЕНКО 

Юлія Анатоліївна 

- заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, голова комісії 

СЕРДЮК 

Оксана Вікторівна 

- директор департаменту туризму та курортів, заступник голови 

комісії 

  Члени комісії: 

АЛЕКСЄЄВА 

Ольга Андріївна 

- начальник відділу правового забезпечення інвестиційно-

інноваційного розвитку управління правового забезпечення 

економічної політики юридичного департаменту 

Мінекономрозвитку 

ВЕРШУТА 

Валентина Олександрівна 

- заступник начальника відділу контролю у сфері робіт та послуг 

Департаменту захисту споживачів Держпродспоживслужби (за 

згодою) 

ДУЖАК 

Тетяна Георгіївна 

- головний спеціаліст відділу моніторингу у сфері оцінки 

відповідності, акредитації та ведення реєстру управління оцінки 

відповідності та технічних регламентів департаменту технічного 

регулювання Мінекономрозвитку 

ЛЕО 

Марина Валеріївна 

- голова робочої групи з питань готельного бізнесу та туризму 

Американської торговельної палати в Україні (за згодою) 

МАРТИНОВСЬКА 

Віталіна Вікторівна 

- заступник директора департаменту туризму та курортів - 

начальник відділу координації та контролю туристичної 

діяльності Мінекономрозвитку 

МЕЩЕРСЬКИХ 

Людмила Анатоліївна 

- завідувач відділу Науково-технічного центру сертифікації 

продукції, послуг та систем якості Київського національного 

торговельно-економічного університету (за згодою) 

СТАХМИЧ 

Тамара Миколаївна 

- начальник науково-технічного відділу підтвердження 

відповідності Науково-технічного центру стандартизації, 

інформаційного забезпечення, підтвердження відповідності та 

споживчої експертизи ДП "Укрметртестстандарт" (за згодою) 

  

Заступник директора департаменту 

туризму та курортів - начальник 

відділу координації та контролю 

туристичної діяльності 

В. В. Мартиновська 

(склад у редакції наказу Міністерства економічного 

 розвитку і торгівлі України від 26.07.2016 р. N 1240, 

із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства 

 економічного розвитку і торгівлі України від 12.12.2016 р. N 2048, 

від 17.01.2017 р. N 44, 

від 16.02.2018 р. N 219, 

від 09.04.2019 р. N 589, 

наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

 та сільського господарства України від 26.09.2019 р. N 80, 

від 25.11.2019 р. N 430) 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

19 лютого 2016 року N 267 



ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію із встановлення категорій готелям та іншим 

об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового 

розміщення (проживання) 

1. Комісія із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для 

надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі - комісія), є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку. 

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією та законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими 

нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері туризму, а також цим 

Положенням. 

3. Основними завданнями комісії є: 

надання пропозицій щодо встановлення категорій готелям та іншим об'єктам (далі - готелі), 

що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), та видачі 

свідоцтв про встановлення категорій готелям (далі - свідоцтво) або відмови в установленні 

категорій; 

сприяння Мінекономрозвитку у виконанні вимог законодавства у сфері туризму, що регулює 

питання встановлення категорій готелям. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

розглядає подані до Мінекономрозвитку органами із сертифікації документи про результати 

оцінювання готелів (далі - документи) та пропозиції щодо встановлення заявленої категорії 

не більше чотирнадцяти календарних днів із дня їх надходження; 

за результатами розгляду документів надає Мінекономрозвитку пропозиції щодо 

встановлення категорій готелям та видачі свідоцтв або відмови в установленні категорій; 

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань. 

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право: 

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші 

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також 

представників громадських об'єднань та незалежних експертів (за згодою). 

6. Комісія зобов'язана: 

забезпечувати об'єктивність і неупередженість під час прийняття рішень; 

розглядати документи, що надійшли на її розгляд, з урахуванням підстав прийняття рішень 

та строків їх прийняття, установлених законодавством. 

7. У разі підготовки пропозицій щодо відмови в установленні готелю категорії, на яку 

претендує заявник, за погодження з власником готелю або уповноваженою ним особою, 

комісія може пропонувати встановити нижчу категорію, у разі якщо готель відповідає її 

вимогам. 

8. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку. За поданням 

голови комісії до персонального складу можуть уноситися зміни. 



9. Організаційною формою роботи комісії є засідання. Засідання веде голова, а за його 

відсутності - заступник голови. 

10. Голова комісії відповідно до наданих йому повноважень визначає і затверджує порядок 

денний комісії та підписує протоколи засідань комісії. 

11. Члени комісії зобов'язані: 

вивчати матеріали, подані на розгляд комісії; 

брати участь у голосуванні з питань порядку денного. 

12. Член комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) комісії, має право викласти в 

письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

13. З метою усунення проявів корупції член комісії повинен заявити самовідвід чи підлягає 

відводу, якщо: 

він є членом сім'ї або близькою особою власника готелю, документи про результати 

оцінювання якого будуть розглядатися на засіданні комісії; 

є інші обставини, що викликають сумніви в об'єктивності та неупередженості члена комісії.  

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений комісії в письмовій формі та 

розглянутий на початку її засідання. 

Рішення про відвід (самовідвід) члена комісії приймається більшістю присутніх на засіданні 

її членів, крім члена комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід). 

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення 

здійснюються без участі члена комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу 

(самовідводу). 

У цьому пункті термін "близька особа" уживається в значенні, наведеному в Законі України 

"Про запобігання корупції". 

14. Засідання комісії проводяться за рішенням голови комісії в разі надходження документів 

від органів із сертифікації, але не рідше ніж двічі на місяць. 

Про час чергового засідання члени комісії повинні бути поінформовані не пізніше ніж за два 

робочих дні до його проведення. 

15. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її 

персонального складу. 

Делегування членами комісії своїх повноважень іншим особам забороняється. 

Пропозиції комісії приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за 

них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії на засіданні. 

16. Пропозиції комісії оформляються протоколом, який підписує голова та членами комісії.  

17. У разі якщо комісією надано пропозиції щодо відмови в установленні категорії, у 

протоколі зазначаються підстави відмови. 

18. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії 

здійснює управління туризму та курортів Мінекономрозвитку. 

  

Начальник управління 

туризму та курортів 
І Ліптуга 
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