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Про організацію проведення в області
операції „Урожай-2020*^
Аналіз стану фінансово-господарської діяльності підприємств із значними
обсягами виробництва, кількості плоид сільськогосподарських угідь, загальних
обсягів реалізації товарів (послуг), використання трудових ресурсів свідчить,
що деякі підприємства за рівних умов ведення діяльності на однакових площах
землі мають низький рівень сплати податків та зборів до державного та
місцевих бюджетів.
Відповідно до Закону України „П ро місцеві державні адміністраціГ’, з
метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, легалізації зайнятосзі
населення області:
1. Провести в області операцію „Урожай-2020” із залученням керівників
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
2. Утворити обласну робочу групу з організації проведення в області
операції „Урожай-2020” (далі - робоча група) у складі згідно з додатком.
3. Робочій групі визначити основними стратегічними напрямками
операції „Урожай-2020” :
проведення широкомасштабної інформаційно-роз’ яснювальної кампанії
для сільськогосподарських товаровиробників, громадян, які є власниками
земельних ділянок та власними силами їх обробляють, шодо неухильного
виконання під час провадження діяльності вимог чинного законодавства, яке
регулює
земельні
відносини,
питання
оподаткування,
оформлення
використання найманої праці та оплати праці;
встановлення
можливих
ризиків
по
суб’ єктах
господарювання
сільськогосподарського напряму шодо невідповідності обсягів реалізації
продукції наявним площам землі, виробничим та трудовим ресурсам;
упередження, руйнування і недопущення використання у 2020 році схем
ухилення від оподаткування су б ’ єктами господарювання, які здійснюють
операції з сільськогосподарською продукцією, та контроль за повнотою
виплати орендодавцям земельних ділянок (паїв) орендної плати;

недопущення підприємствами заборгованості до бюджетів усіх рівнів із
виплати заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб, а також
визначення джерел та резервів забезпечення погашення ними зазначеної
заборгованості;
контроль за виплатою заробітної плати працівникам, зайнятим у
сільському господарстві на всіх етапах виробництва не нижче встановленого
законодавством розміру;
недопущення
самовільного
захоплення
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності
суб'єктами
господарювання,
а також
порушення
вимог
земельного
законодавства при їх використанні.
4.
Районним
державним
адміністраціям,
виконавчим
комітетам
Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад:
1) забезпечити координацію дій та ефективну взаємодію з фіскальними,
правоохоронними та іншими органами виконавчої влади і органами місцевого
самоврядування;
2) рекомендувати
органам
місцевого
самоврядування
встановити
контроль за виконанням суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань
щодо платежів до місцевих бюджетів. Про порушення діючого законодавства
повідомляти відповідні контролюючі та правоохоронні органи;
3) забезпечити проведення в установленому порядку комплексних
контрольних заходів щодо виплати реальної заробітної плати працівникам,
зайнятим у сільському господарстві на всіх етапах виробництва;
4)
ініціювати
збільшення
розміру
плати
за
оренду
земель
сільськогосподарського призначення державної власності до 10% грошової
оцінки землі (р іл лі) та перегляд договорів оренди між власниками земельних
часток (паїв) і сільгоспвиробниками в частині збільшення розміру орендної
плати не менше 8 % грошової оцінки землі та виконання умов договорів;
5) здійснювати постійний контроль за своєчасним та в повному обсязі
перерахуванням
до
місцевих
бюджетів
податку
на
доходи
фізичних осіб.
5.
Головному управлінню Держпродспоживслужби в області надати
Головному управлінню Державної податкової служби в області інформацію
щодо власників сільськогосподарської техніки.
6. Головному управлінню Державної податкової служби в області:
1) провести розрахунки щодо можливих резервів надходжень до бюджету
та довести до відома районних державних адміністрацій;
2) на підставі отриманої інформації про власників сільськогосподарської
техніки провести аналіз та виявлення фізичних осіб, що надають послуги як
громадянам, так і су б ’ єктам господарювання з обробітку землі та
комбайнування власною сільськогосподарською технікою без державної
реєстрації чи документально оформлених трудових відносин;

3) інформувати про результати проведення операції „Урожай-2020”
департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
щомісяця до 10 числа наступного періоду для подальшого узагальнення та
інформування обласної державної адміністрації щомісяця до 15 числа
наступного періоду.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 06 червня 2019 року № 340-од „П ро організацію
проведення в області операції „Урожай-2019” .
8. Контроль за виконанням розпорядження доручити з,^ступникові голови
обласної державної адміністрації відповідно до розподілу/ббов’язків.

Голова адміністрації

Володимир ТРУШ

