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Про результати проведення
заходу «Врожай-2017» у
Вільнянському районі

Районною робочою групою з організації проведення в районі операції
«Врожай-2017» (далі – робоча група) здійснено моніторинг стану використання
земель сільськогосподарського призначення державної, колективної та
приватної власності.
В рамках проведення заходу «Врожай-2017», робочою групою
встановлено непоодинокі факти використання земель сільськогосподарського
призначення державної та колективної власності без оформлення
правовстановлюючих документів.
Робочою групою з організації проведення в районі заходу «Врожай 2017»
обстежено земель сільськогосподарського призначення державної
власності – 22509,0622 га, колективної власності – 4494,0929 га, приватної
власності – 71137,3342 га, комунальної власності – 300,2558 га.
За інформацією, наданою Запорізьким приміським об'єднаним
управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області, в районі
обліковується 131 платник-сільгосптоваровиробник, з них 121 займається
вирощуванням однорічних та дворічних культур.
Нарахований фонд оплати праці працівникам підприємств району
збільшено на 1281,1 тис. грн., темп росту склав 132,9%. Позитивно на досить
стрімкий темп росту вплинуло збільшення мінімальної заробітної плати з 01
січня 2017 року ( з 1600 грн. до 3200 грн.)
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого в порівнянні з
початком 2017 року збільшена на 1264,80 грн.
Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою забезпечення виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 15.05.2017 № 55 «Про організацію
проведення заходу «Врожай-2017», розпорядження голови районної державної
адміністрації від 16.03.2017 № 100 «Про організацію проведення заходу

«Врожай 2017», за
райдержадміністрації
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

2
результатами розгляду питання на засіданні колегії

1. Районну робочу групу:
1) посилити роботу щодо забезпечення своєчасного виконання завдань,
передбачених наступними етапами проведення заходу «Врожай-2017»;
2) активізувати співпрацю з податковими, правоохоронними та іншими
органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування щодо
недопущення використання земельних ділянок не за цільовим призначенням та
без оформлення відповідних прав на землю;
3) здійснювати систематичний моніторинг стану виплати реальної
заробітної плати працівникам, зайнятим у сільському господарстві на всіх
етапах виробництва;
4) постійно вживати заходи щодо 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) узагальнити інформацію щодо показників збору врожаю та стану
урожайності сільськогосподарських культур.
2. Районну робочу групу та рекомендувати керівникам органів місцевого
самоврядування, в межах власних повноважень:
1)
забезпечити координацію дій та ефективну взаємодію з
податковими, правоохоронними та іншими органами виконавчої влади;
2)
провести роботу, направлену на виявлення фактів використання
земельних ділянок без оформлення відповідних прав на землю та які
використовуються не за цільовим призначенням;
3)
провести роботу щодо виявлення осіб, які надають послуги з
обробітку земель власною технікою та які самостійно обробляють земельні
ділянки понад обсяги, передбачені для ведення особистого селянського
господарства та реалізують товарну сільськогосподарську продукцію;
4)
провести обстеження та аналіз не наданих в оренду земельних
ділянок державної, комунальної власності, земельних ділянок, наданих у
постійне користування, земельних ділянок, по яких закінчився строк оренди,
щодо виявлення фактів їх незаконного використання;
5)
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
(ріллі);
6)
ініціювати приведення розміру плати за оренду земель
сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності до
економічно обґрунтованих відсотків нормативної грошової оцінки землі (ріллі);
7)
здійснювати постійний контроль за своєчасним та повним
проведенням розрахунків з орендної плати із власниками земельних часток
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(паїв) і відповідним перерахуванням до місцевих бюджетів податку на доходи
фізичних осіб;
8)
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;
3. Рекомендувати відділу у Вільнянському районі Головного управління
Держгеокадастру у Запорізькій області:
1) продовжити ведення державного земельного кадастру щодо внесення
відомостей про землі, розташовані на території району, їх цільове призначення,
обмеження у їх використанні, а також про дані кількісної та якісної
характеристики земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і
користувачами;
2) здійснювати контроль за достовірністю інформації про облік і
реєстрацію земельних ділянок;
3) в межах власних повноважень, вживати заходи щодо приведення у
відповідність до вимог чинного законодавства розміру плати за землю
державної власності сільськогосподарського призначення.
4. Рекомендувати відділу статистики у Вільнянському районі Запорізької
області надавати на вимогу Вільнянського управління Головного управління
Державної фіскальної служби у Запорізькій області інформацію стосовно
показників посівних площ та зібраного урожаю у розрізі культур за 2017рік.
5. Рекомендувати Вільнянському відділенню поліції Пологівського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області
здійснити перевірку, направлену на встановлення осіб, які використовують
(обробляють) землі сільськогосподарського призначення без оформлення
правовстановлюючих документів.
6. Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації надати голові
районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання
цього розпорядження до 01.09.2018.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

О. РУДЕНКО

