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УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
№

Про організацію проведення
заходу «Врожай-2017»
Керуючись статтями 13, 16, 17, 21, 28, 31 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» та на виконання розпорядження голови Запорізької
обласної державної адміністрації від 15.02.2017 № 55 «Про організацію
проведення заходу «Врожай - 2017», з метою забезпечення збільшення
надходжень до місцевих бюджетів, легалізації зайнятості населення району:
1. Провести в районі під егідою Запорізької районної державної
адміністрації захід
«Врожай-2017» із залученням керівників органів
виконавчої влади, правоохоронних органів
та
органів
місцевого
самоврядування.
2. Створити робочу групу з організації проведення в районі заходу
«Врожай - 2017» (далі - робоча група).
3. Затвердити склад робочої групи (додається).
4. Визначити основними стратегічними напрямами захід «Врожай-2017»:
1) виявлення земельних ділянок, що перебувають в обробітку без
відповідного документального оформлення;
2) упередження, руйнування і недопущення використання у 2017 році
схем ухилення від оподаткування суб'єктів господарювання, які здійснюють
операції з сільськогосподарською продукцією, та контроль за повнотою
виплати орендодавцям земельних ділянок (паїв) орендної плати;
а и а т т іо
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осіб, а також джерел та резервів забезпечення погашення ними зазначеної
заборгованості;
5) виявлення та легалізація праці найманих працівників;
6) виявлення осіб, що надають послуги як громадянам, так і суб'єктам
господарювання
з
обробітку
землі
та
комбайнування
власною
сільськогосподарською технікою з подальшим дослідженням наявності
документального оформлення таких відносин із дотриманням вимог чинного
законодавства, реальної вартості таких послуг та залучення їх до декларування
отриманих доходів;
7) встановлення можливих ризиків по суб'єктах господарювання
сільськогосподарського напряму щодо невідповідності обсягів реалізації
продукції наявним площам землі, виробничім та трудовим ресурсам;
8) виявлення фізичних осіб, що самостійно обробляють земельні ділянки
понад обсяг площі, передбачені для ведення особистого селянського
господарства (понад 2 га відповідно до Закону України від 15.05.2003
№ 742-ІУ) для залучення їх до декларування доходів та добровільної участі у
системі загальнообов'язкового державного соціального страхування з
подальшою сплатою до відповідних бюджетів (фондів) податків (внесків);
9)
аналіз
стану
використання
сільськогосподарських
земель
(рілля,
багаторічні
насадження,
сіножаті,
(пасовища),
суб’єктами
господарювання (юридичні особи, фізичні особи - підприємці, громадяни).

5.
Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних ра
об’єднаних територіальних громад:
1) утворити робочі групи з організації проведення на місцях заходу
«Врожай - 2017»;
2) провести роботу на відповідній території, направлену на виявлення
фактів використання земельних ділянок без оформлення відповідних прав не
землю та виявлення земельних ділянок, які використовуються не за цільовий
призначенням;
3) провести роботу щодо виявлення осіб, які надають послуги з обробітку
земель власною технікою та осіб, які самостійно обробляють земельні ділянкі
понад обсяги, передбачені для ведення особистого селянського господарства т;
реалізують товарну сільськогосподарську продукцію;
4) провести обстеження та аналіз не наданих в оренду земельних діляно
державної власності, земельних ділянок, наданих у постійне користуванню
земельних ділянок, по яких закінчився термін оренди, щодо виявлення фактів ї
незаконного використання;
5) провести роботу з перегляду договорів оренди між власникам
земельних часток (паїв) та сільгоспвиробниками в частині збільшення розміру
ггг> ртгонпмічно обґрунтованих відсотків нормативн(
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7) здійснювати постійний контроль за своєчасним та повним проведенняу
розрахунків з орендної плати із власниками земельних часток (паїв)
відповідним перерахуванням до місцевих бюджетів податку на доходе
фізичних осіб;
8) у випадку порушення сільгоспвиробниками вимог земельноп
законодавства України та умов договору оренди землі, ініціювати питанш
щодо припинення ними права користування земельними ділянками державно
та комунальної власності;
9) інформувати про результати здійснення заходу «Врожай - 2017:
управління агропромислового розвитку районної держадміністрації щомісяц.
до 18 числа наступного періоду;.
10) встановити контроль за дотриманням суб’єктами господарюванн
зобов’язань щодо платежів до місцевих бюджетів. Про порушення діючог
законодавства повідомляти відповідні контролюючі та правоохоронні органи.
6. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру в Запорізькому райої
надавати Запорізькій районній державній адміністрації інформацію щод
земель державної власності сільськогосподарського призначення з мето]
проведення перевірок, виявлення використання земельних ділянок бї
правовстановлюючих документів та за їх результатами забезпечити укладань
договорів оренди в установленому законодавством порядку.
7. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру в Запорізькому райої
Запорізької області надавати на вимогу управління державної фіскальна
служби в Запорізькому районі Запорізької області інформацію щодо фактична
площ земельних ділянок, які є в користуванні та їх грошової оцінки.
8. Рекомендувати Вільнянській об’єднаній державній податков
інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Запорізьк
області інформувати про результати здійснення заходу «Врожай - 20 Г
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації щомісяця до
числа наступного періоду.
9. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрап
здійснювати координацію проведення заходу «Врожай-2017», надава
консультації, роз’яснення та практичну допомогу сільським та селищні
робочим групам з організації проведення на місцях заходу «Врожай - 2017»
подавати голові Запорізької районної державної адміністрації інформацію що
стану виконання цього розпорядження щомісяця до 20 числа наступно
періоду, терміном до 01.06.2018.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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Затверджено
розпорядження голови районної
державної адміністрації
СКЛАД
районної робочої групи з організації
проведення заходу «Врожай-2017»
Васюк
Анатолій Григорович

голова Запорізької райдержадміністрації,
керівник робочої групи

Чудеснова
Світлана Іванівна

перший заступник голови Запорізької
райдержадміністрації, заступник
керівника робочої групи

Тютюма
Віктор Олександрович

начальник управління агропромислового
розвитку
Запорізької
райдержадміністрації

Отюська
Олена Миколаївна

заступник
начальника
управління
агропромислового розвитку Запорізької
райдержадміністрації, секретар робочої
групи

Бурма
Сергій Ігорович

заступник голови Запорізької районної
ради (за згодою)

Жадан
Олександр Сергійович

в.о начальник сектору Запорізького
районного
відділення
поліції
Дніпровського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в
Запорізькій області
(за згодою)

Ігнатко
Борис Вікторович

голова громадської ради при Запорізькій
райдержадміністрації (за згодою)

Калашник Микола
Володимирович

депутат Запорізької районної ради
(за згодою)

г
Капітан
Артур Олександрович

начальник
Запорізького
районного
відділення поліції Дніпровського відділу
поліції
Г оловного
уцравління
Національної поліції в Запорізькій
області (за згодою)

Козиряцький
Володимир Іванович

член
колегії
Запорізької
райдержадміністрації,
директор
з
виробництва товариства з обмеженою
відповідальністю «Валена» (за згодою)

Коношенко
Борис Іванович

голова координаційної ради профспілок
Запорізького району, голова районної
організації профспілки працівників АПК
(за згодою)

Лагно
Марина Юріївна

завідувач сектору з питань державної
реєстрації
Запорізької
райдержадміністрації

Лісовий
Олексій Костянтинович

в.о.
начальника
Міжрайонного
управління
Держгеокадастру
у
Запорізькому районі та м. Запоріжжя
(за згодою)

Матросенков
Володимир Олександрович

голова
фермерського
«СВАМ» (за згодою)

Панов
Ігор Вікторович

ПОМІЧНИК консультант
Запорізької обласної ради
Коротенко Д.О. (за згодою)

Петренко
Сергій Леонідович

депутат Запорізької районної ради
(за згодою)

Петров
Володимир Миколайович

учасник антитерористичної операції
(за згодою)

Сімакова
Інна Олександрівна

в.о. начальника Вільнянської об’єднано
державної
податкової
інспекці
Головного
управління
державне
фіскальної служби у Запорізькій області

господарства

депутата

Сироватко
Людмила Іванівна

начальник управління Пенсійного фонду
України у Запорізькому районі
(за згодою)

Халупник
Юлія Ярославівна

начальник юридичного відділу апарату
Запорізької райдержадміністрації

Цяпа
Ігор Миколайович

депутат Запорізької районної ради
(за згодою)

Чесняк
Дар’я Сергіївна

провідний
спеціаліст
відділу
Міжрайонного
управління
Держгеокадастру у Запорізькому районі
та м. Запоріжжя (за згодою)

Шатохіна
Наталія Вікторівна

заступник
начальника
управлшняначальник відділу праці та зайнятості
управління
соціального
захисту
населення
Запорізької
райдержадміністрації

Шепель
Ганна Юріївна

в.о. начальника здійснення державного
контролю за додержанням земельного
законодавства
та
оперативного
урегулювання Г оловного управління
Держгеокадастру у Запорізькій області
(за згодою)

Щербина
Віктор Віталійович

депутат Запорізької обласної ради
(за згодою)

Керівник апарату Запорізької
районної державної адміністрації

В.О. Макущенко

