
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

13.04.2016 № 161 
 
Про організацію проведення  
операції «Урожай-2016» 
 
 

Аналіз діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво 
та реалізацію сільськогосподарської продукції на території області щодо 
обсягів доходів, витрат на фонд оплати праці та матеріальну базу свідчить про 
резерви збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

Стан фінансово-господарської діяльності підприємств із значними 
обсягами виробництва, кількості площ сільськогосподарських угідь, загальних 
обсягів реалізації товарів (послуг), використання трудових ресурсів тощо, 
свідчить, що деякі сільгосптоваровиробники за рівних умов ведення діяльності 
на однакових площах землі мають різне податкове навантаження, яке у 
більшості сільгосптоваровиробників є незначним.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 13,16, 17, 21, 28, 31 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою забезпечення 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів, легалізації зайнятості населення 
області: 

 
1. Провести в області під егідою Запорізької обласної державної 

адміністрації операцію “Урожай–2016” із залученням керівників органів 
виконавчої влади, правоохоронних органів та органів місцевого 
самоврядування. 

 
2. Створити обласну робочу групу з організації проведення в області 

операції “Урожай – 2016” (далі – робоча група). 
 
3. Затвердити склад робочої групи (додається). 
 
4. Визначити основними стратегічними напрямами операції “Урожай-

2016”: 
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1) виявлення земельних ділянок, що перебувають в обробітку без 
відповідного документального оформлення; 

2) упередження, руйнування і недопущення використання у 2016 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; 

3) аналіз виплати реальної заробітної плати працівникам, зайнятим у 
сільському господарстві на всіх етапах виробництва; 

4) виявлення сільгосптоваровиробників, що мають заборгованість до 
бюджетів усіх рівнів із виплати заробітної плати та податку з доходу фізичних 
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, зокрема тих, які знаходяться в спеціальному 
режимі оподаткування ПДВ, щодо невідповідності обсягів реалізації наявним 
площам землі, виробничим 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 15.03.2003                       
№ 742-ІV) 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, перелоги, багаторічні насадження, сіножаті, (пасовища), суб’єктами 
господарювання (юридичні особи, фізичні особи - підприємці, громадяни). 

 
5. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських 

рад: 
1) утворити районні (міські) робочі групи з організації проведення на 

місцях операції “Урожай – 2016”; 
2) забезпечити координацію дій та ефективну взаємодію з податковими, 

правоохоронними та іншими органами виконавчої влади і органами місцевого 
самоврядування; 

3) провести роботу на відповідній території, направлену на виявлення 
фактів використання земельних ділянок без оформлення відповідних прав на 
землю та виявлення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим 
призначенням; 
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4) провести роботу щодо виявлення осіб, які надають послуги з обробітку 
земель власною технікою та осіб, які самостійно обробляють земельні ділянки 
понад обсяги, передбачені для ведення особистого селянського господарства та 
реалізують товарну сільськогосподарську продукцію; 

5) провести обстеження та аналіз не наданих  в оренду земельних ділянок 
державної власності, земельних ділянок, наданих у постійне користування, 
земельних ділянок, по яких закінчився термін оренди, щодо виявлення фактів їх 
незаконного використання; 

6) провести роботу з перегляду договорів оренди між власниками 
земельних часток (паїв) та сільгоспвиробниками в частині збільшення розміру 
орендної плати до економічно обґрунтованих відсотків грошової оцінки землі; 

7) ініціювати приведення розміру  плати за оренду земель 
сільськогосподарського призначення державної власності до економічно 
обґрунтованих відсотків грошової оцінки землі (ріллі); 

8) здійснювати постійний контроль за своєчасним та повним проведенням 
розрахунків з орендної плати із власниками земельних часток (паїв) і 
відповідним перерахуванням до місцевих бюджетів податку на доходи 
фізичних осіб; 

9) у випадку порушення сільгоспвиробниками вимог земельного 
законодавства України та умов договору оренди землі, ініціювати питання 
щодо припинення ними права користування земельними ділянками державної 
та комунальної власності; 

10)  інформувати про результати здійснення заходів операції “Урожай – 
2016” Департамент агропромислового розвитку обласної держадміністрації 
щомісяця до 20 числа наступного періоду. 

 
6. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам встановити 

контроль за дотриманням суб'єктами господарювання зобов'язань щодо 
платежів до місцевих бюджетів, ініціювати проведення перевірок 
сільгосптоваровиробників, які ухиляються від сплати податків відповідно до 
статей 18, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та про  
порушення діючого законодавства повідомляти відповідні контролюючі та 
правоохоронні органи. 

 
7. Рекомендувати  Головному управлінню Держгеокадастру в Запорізькій 

області надавати Запорізькій обласній державній адміністрації та Державній 
інспекції сільського господарства в Запорізькій області інформацію щодо 
земель державної власності сільськогосподарського призначення з метою 
проведення перевірок, виявлення використання земельних ділянок без 
правовстановлюючих документів та за їх результатами забезпечити укладання 
договорів оренди в установленому законодавством порядку. 

 
8. Рекомендувати Головному управлінню Держгеокадастру в Запорізькій 

області, Головному  управлінню статистики в Запорізькій області надавати на 
вимогу Головного управління державної фіскальної служби в Запорізькій 
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області інформацію щодо діяльності сільськогосподарських товаровиробників, 
у т.ч. Головному  управлінню статистики в Запорізькій області - показники 
стосовно зібраного урожаю у розрізі культур за 2015 рік, посівних площ та 
зібраного урожаю у 2016 році; Головному управлінню Держгеокадастру в 
Запорізькій області - фактичних площ земельних ділянок, які є в користуванні, 
їх грошової оцінки. 

 
9. Рекомендувати Головному управлінню державної фіскальної служби в 

Запорізькій області інформувати про результати здійснення заходів операції 
“Урожай – 2016” Департамент агропромислового розвитку обласної 
держадміністрації щомісяця до 20 числа наступного періоду для подальшого 
узагальнення та інформування обласної державної адміністрації щомісяця до  
30 числа наступного періоду. 

 
10. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації: 

здійснювати координацію проведення операції «Урожай-2016», надавати 
консультації, роз’яснення та практичну допомогу районним (міським) робочим 
групам з організації проведення на місцях операції “Урожай – 2016” та 
подавати голові облдержадміністрації інформацію щодо стану виконання цього 
розпорядження щомісяця до 01.06.2017.   

 
11. Контроль  за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 
 
Перший  заступник  голови  
обласної державної адміністрації      К.І. Бриль 
 
 
 
 
 
 
 


