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Відповідальність за порушення законодавства у сфері туризму
Статтею 30 Закону України «Про туризм» визначається відповідальність за
порушення законодавства в галузі туризму. Порушення законодавства в галузі туризму
тягне за собою відповідальність згідно із законом.
Порушеннями законодавства в галузі туризму є:
1. провадження туроператорської діяльності без отримання відповідної ліцензії або
недодержання ліцензійних умов;
2. залучення до надання туристичних послуг осіб, які не відповідають встановленим
законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам;
3. ненадання, несвоєчасне надання або надання туристові інформації, що не відповідає
дійсності;
4. порушення вимог стандартів, норм і правил у галузі туризму;
5. незаконне використання категорії об'єкта туристичної інфраструктури;
6. порушення умов договору між туристом і суб'єктом туристичної діяльності з
надання туристичних послуг;
7. невиконання розпоряджень уповноважених органів та осіб про усунення порушень
ліцензійних умов;
8. порушення правил щодо охорони чи використання об'єктів туристичної
інфраструктури, знищення або пошкодження об'єктів відвідування;
9. створення перешкод уповноваженій на те законом посадовій чи службовій особі у
здійсненні контролю за туристичною діяльністю, у проведенні перевірки якості
надаваних (наданих) туристичних послуг або додержанні ліцензійних умов,
стандартів, норм і правил щодо здійснення туристичної діяльності;
10. незаконне втручання у здійснення туристичної діяльності;
11. розголошення відомостей, що становлять конфіденційну або іншу охоронювану
законом інформацію.
Законами може передбачатися відповідальність і за інші порушення у сфері
туристичної діяльності.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові
особи у галузі туристичної діяльності за порушення законодавства несуть відповідальність
згідно із законом.
Цивільно-правова та інші види відповідальності суб'єктів туристичної
діяльності
За неналежне виконання своїх зобов'язань туроператор, турагент, інші суб'єкти
туристичної діяльності несуть майнову та іншу відповідальність, визначену
в договорі відповідно до чинного законодавства.
Розмір майнової відповідальності туроператора, турагента чи іншого суб'єкта
туристичної діяльності не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх
вини.

Спори майнового характеру між суб'єктами туристичної діяльності та
споживачами туристичних послуг вирішуються у встановленому порядку з дотриманням
вимог цього Закону.
За порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення
господарської діяльності до суб'єктів господарювання органи державної влади та органи
місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та в порядку, встановленому
законом, застосовують заходи організаційно-правового або майнового характеру,
спрямовані на припинення суб'єктом господарювання правопорушення та ліквідацію його
наслідків.
Відповідно до ст 29 Закону України "Про туризм", органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи у випадках і в порядку,
визначених законом, здійснюють контроль за додержанням вимог законодавства з питань
туристичної діяльності, проводять перевірки якості надаваних (наданих) туристичних
послуг, додержання ліцензійних умов, норм і правил щодо здійснення туристичної
діяльності та відповідно до закону накладають стягнення і вживають інших заходів за
порушення законодавства в галузі туризму.
Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому
центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056,
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням.
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні.
Знайти найближчий місцевий центр або бюро правової допомоги можна за
посиланням: https://www.legalaid.gov.ua/kontakty/local-centers
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна
знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

