ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
№

з УЗ

Про організаційні заходи щодо
проведення аналізу ефективного
використання земель
сільськогосподарського
призначення та трудових ресурсів
З метою упорядкування та підвищення ефективності використання в області
трудових та земельних ресурсів, у тому числі зрошуваних земель, відпрацювання
питань збільшення надходжень до місцевих бюджетів, керуючись статтею 6,
пунктами 5, 7 частини першої статті 13, пунктами 1, 9 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” :
1. Утворити обласну робочу групу щодо обрахування та аналізу окремих
показників ефективності використання земельних та трудових ресурсів (даліробоча група) у складі згідно з додатком 1.
2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення:
2Л. Утворити на місцях робочі групи з питань підвищення ефективності
земельних та трудових ресурсів у складі представників територіальних органів
Держгеокадастру в області, сільських, селищних рад, відділів (управлінь)
агропромислового розвитку районних державних адміністрацій, міських, районних
центрів зайнятості, районних асоціацій фермерів та землевласників.
Забезпечувати щороку до 15 червня, 15 грудня надання вказаними
робочими групами оновленої інформації до Департаменту агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації за формою, визначеною у додатку 2.
2.2.
Забезпечити
проведення
періодичного
аналізу
ефективності
використання
землекористувачами
сільськогосподарських
угідь
на
підпорядкованих територіях та надання відповідних пропозицій Головному
управлінню Держгеокадастру у Херсонській області стосовно доцільності
продовження чи зміни орендних відносин.
2.3. Активізувати співпрацю з Державною інспекцією сільського
господарства у Херсонській області, Державною екологічною інспекцією у
Херсонській області щодо контролю за використанням земельних та інших
природних ресурсів і відповідного вжиття дієвих заходів у разі виявлення
порушень чинного законодавства.
2.4. Провести роботу щодо укладення договорів оренди земель із суб’єктами
господарювання, які користуються нею без зареєстрованих в установленому
законодавством порядку договорів оренди.
Інформацію про укладені договори щомісяця до 5 числа протягом 2016 року
надавати Головному управлінню Державної фіскальної служби у Херсонській

області для відпрацювання на предмет повноти декларування та сплати
податкових зобов’язань.
3. Рекомендувати Головному управлінню Держгеокадастру у Херсонській
області:
3.1. Провести повну інвентаризацію договорів оренди земель державної
власності та визначити ставки орендної плати на рівні не менше 3 відсотків
нормативної грошової оцінки землі та до 01 липня 2016 року надати її Головному
управлінню Державної фіскальної служби у Херсонській області.
3.2. За результатами інвентаризації договорів оренди земель державної
власності провести роботу з укладення додаткових угод про внесення відповідних
змін до договорів оренди згідно з чинним законодавством.
Інформацію про укладенні додаткові угоди надавати до 5 числа щомісяця
протягом 2016 року до Державної фіскальної служби у Херсонській області для
відпрацювання на предмет повноти декларування і сплати податкових зобов’язань.
4. Рекомендувати Державній інспекції сільського господарства у
Херсонській області:
4.1. Використовувати матеріали оперативної інформації Головного
управління Держгеокадастру у Херсонській області щодо орендних відносин та
матеріали інвентаризації ріллі на території області для проведення перевірок
використання земель, про результати яких інформувати обласну державну
адміністрацію щокварталу протягом 2016 року.
4.2. Враховуючи дані, вміщені в додатку 2, відпрацювати по кожному
сільгосптоваровиробнику наявність техніки (кількість та потужність тракторів,
збиральної техніки) згідно з додатком 3 та за результатами надати інформацію до
25 червня 2016 року державному підприємству «Херсонський науково-дослідний
центр продуктивності агропромислового комплексу».
5. Державному підприємству «Херсонський науково-дослідний центр
продуктивності агропромислового комплексу» з урахуванням даних одержаних від
Державної сільськогосподарської інспекції у Херсонській області до 01 липня
2016 року надати Головному управлінню Державної фіскальної служби у
Херсонській області розрахунки щодо необхідної кількості працівників при
виробництві сільськогосподарської продукції.
6. Рекомендувати Херсонському обласному управлінню водних ресурсів:
6.1. Спільно з Департаментом агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації вжити заходів для максимального збільшення у
2016 році площ використання зрошуваних земель, у тому числі щодо розширення
систем краплинного зрошення під вирощування сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень та поливу богарних «ділянок-супутників».
6.2. Забезпечувати сільгосптоваровиробникам водоподачу згідно з їх
заявками на полив сільськогосподарських культур у повному обсязі та у відповідні
строки.
6.3. Забезпечувати технічно справний стан міжгосподарської зрошувальної
мережі, збереження та недопущення знищення і розукомплектування об’єктів їх
інженерної інфраструктури.
6.4. До 15 червня 2016 року провести аналіз укладених договорів про
надання послуг з подачі води на полив сільгоспкультур і надіслати відповідну
інформацію у розрізі водокористувачів про фактично використану поливну воду,
площі та врожайність обласній державній адміністрації.
7. Рекомендувати Херсонському обласному центру зайнятості разом з
Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації,
Головним управлінням Держпраці у Херсонській області та Головним
управлінням Державної фіскальної служби у Херсонській області до 01 червня
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2016 року розробити методичні рекомендації з питань працевлаштування
найманих працівників, зайнятих на сезонних роботах у сільському господарстві.
8.
Департаменту
агропромислового
розвитку
обласної державної
адміністрації щороку до 25 червня, 25 грудня забезпечувати надання оновленої
інформації, згідно з додатком 2, до Головного управління Державної фіскальної
служби у Херсонській області.
9. Рекомендувати Головному управлінню Державної фіскальної служби у
Херсонській області:
9.1. Здійснювати протягом 2016 року контроль за декларуванням та сплатою
до бюджету орендарями земель державної власності податкових зобов'язань з
орендної плати відповідно до укладених договорів оренди та внесених змін до
діючих договорів оренди в частині встановлення розміру орендної плати не
нижчого за мінімальний.
9.2. Забезпечити проведення роботи з орендарями земель державної
власності стосовно самостійного декларування ними та сплати до бюджету
належного рівня податкових зобов’язань з орендної плати за землю у період до
підписання відповідних додаткових угод.
10. Головному управлінню Державної фіскальної служби у Херсонській
області разом з Департаментом агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації щороку до 10 липня, 10 січня забезпечувати:
- здійснення аналізу показників ефективності використання земельних та
трудових ресурсів і наповнення місцевих бюджетів згідно з додатком 2 до даного
розпорядження та підготовку аналітичних матеріалів за результатами проведеної
роботи;
- надання аналітичних матеріалів і зведених показників ефективності
використання земельних та трудових ресурсів і наповнення місцевих бюджетів у
розрізі суб'єктів господарювання до обласної державної адміністрації,
райдержадміністрацій та міськвиконкомам для відпрацювання їхніми комісіями з
питання наповнення місцевих бюджетів.
1 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Рищука Є.М.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

Додаток 1
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
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СКЛ А Д
обласної робочої групи щодо обрахування та аналізу окремих показників
ефективності використання земельних та трудових ресурсів

Рищук
Євген М иколайович

- в.о. заступника голови обласної
адміністрації, керівник робочої групи

державної

Паливода
Олександр Миколайович

- директор
Департаменту
агропромислового
розвитку
обласної державної
адміністрації,
заступник керівника робочої групи

Клим
Ігор Вікторович

-н ач ал ьн и к Головного управління Державної
фіскальної служби у Херсонській області,
заступник керівника робочої групи (за згодою)

Ю сов
Олексій Володимирович

- заступник начальника управління податків і
зборів з фізичних осіб Головного управління
Державної фіскальної служби у Херсонській
області, секретар робочої групи (за згодою)
Члени робочої групи:

Вознюк
Володимир Анатолійович

- начальник Головного управління статистики у
Херсонській області (за згодою)

Єрашов
Євген Олександрович

- директор Херсонського
зайнятості (за згодою)

М аслов
Костянтин Володимирович

- директор ДП «Херсонагропромпродуктивність»
(за згодою)

Неделько
Андрій Миколайович

- заступник
директора
Департаменту
агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації

Причина
Геннадій Георгійович

- директор Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації

обласного

центру

О

Продовження додатка 1
Головного
управління
Херсонській області (за

Ш апран
Ігор Анатолійович

- в.о.
начальника
Держгеокадастру у'
згодою)

Ш евченко
Сергій Анатолійович

- начальник Державної інспекції сільського
господарства в Херсонській області (за згодою)

Філіпова
Ірина Сергіївна

-п е р ш и й
заступник
начальника
управління Державної фіскальної
Херсонській області (за згодою)

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

Головного
служби у

Є.М.Рищук

-
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Район, сільська
(селищна) рада,
землекористувачі

Всього по с/г
підприємствах

Всього по
фермерських
господарствах

одноосібники
Всього по сільській
раді

Всього по с/г
підприємствах

Всього по
фермерських
господарствах

Всього по
одноосібниках

Всього по району
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Всього наявність ріллі, га
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Наявність зрош уваних земель, га

Зрош увана земля (по проекту), яка
поливається, га
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Зрош увана земля (по проекту), яка
не поливається, га
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всього, га

й

Ф актична оперативна
врожайність, ц/га

=

Ф актичне валове виробництво,
тонн
з них фактично поливні (на
зрош уваних і богарних
землях), га
картопля

Ф актична оперативна
врожайність на поливних
землях, ц/га
Ф актичне валове виробництво
на поливних землях, тонн
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в тому числі на краплинному
зрошенні на зрош уваних та
богарних землях, га

00

необхідна кількість
працівників на 100 га
(розраховує Херсонський
центр продуктивності
агропромислового комплексу)
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всього, га
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Ф актична оперативна
врожайність, ц/га
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із них фактично поливні (на
зрош уваних і богарних
землях), га
Ф актична оперативна
врожайність на поливних
землях, ц/га
Ф актичне валове виробництво
на поливних зем лях, тонн
в тому числі на краплинному
зрошенні на зрош уваних та
богарних землях, га
необхідна кількість
працівників на 100 га
(розраховує Херсонський
центр продуктивності
агропромислового комплексу)
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тонн

всього, га
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Ф актична оперативна
врожайність, ц/га

м
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Ф актичне валове
виробництво, тонн
з них фактично поливні (на
зрош уваних і богарних
землях), га

її

Ф актична оперативна
врожайність на поливних
землях, ц/га

к

Ф актичне валове
виробництво на поливних
землях, тонн
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в тому числі на краплинному
зрошені на зрош уваних та
богарних землях, га

ї;

в тому числі

необхідна кількість
працівників на 100 га
(розраховує Херсонський
центр продуктивності
агропромислового
комплексу)
всього, га
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Ф актична оперативна
врожайність, ц/га

Ф актичне валове
виробництво, тонн
з них фактично поливні (на
зрош уваних і богарних
землях), га

с

Ф актична оперативна
врожайність на поливних
землях, ц/га

ё

Ф актичне валове
виробництво на поливних
землях, тонн

±

в тому числі на краплинному
зрошені на зрош уваних та
богарних землях, га

й

необхідна кількість
працівників на 100 га
(розраховує Херсонський
центр продуктивності
агропромислового
комплексу)
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всього, га

Ф актична оперативна
врожайність, ц/га

Ф актичне валове виробництї о,
тонн

ё

із них ф актично поливні (на
зрош уваних і богарних
землях), га
Ф актична оперативна
врожайність на поливних
землях, ц/га
Ф актичне валове виробництво
на поливних землях, тонн

40

в тому числі на краплинної* 'У
зрош енні на зрош уваних т
богарних землях, га

4оЛ

необхідна кількість
працівників на 100 га
(розраховує Х ерсонський
центр продуктивності
агропромислового комплекс 7 )

Продовдження додатка 2
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баштанні

й

всього, га

а

Ф актична оперативна
врожайність, ц/га

*

Ф актичне валове виробництво,
тонн
із них фактично поливні (на
зрош уваних і богарних
землях), га
Ф актична оперативна
врожайність на поливних
землях, ц/га

Оч

Ф актичне валове виробництво
на поливних землях, тонн

а

в тому числі на краплинному
зрошенні на зрош уваних та
богарних землях, га

ос

необхідна кількість
працівників на 100 га
(розраховує Херсонський
центр продуктивності
агропромислового комплексу)

^0

всього, га

04

Ф актична оперативна
врожайність, ц/га

04

Ф актичне валове виробництво,
тонн

5

із них ф актично поливні (на
зрош уваних і богарних
землях), га

04

Ф актична оперативна
врожайність на поливних
землях, ц/га

04

Ф актичне валове виробництво
на поливних землях, тонн

а

в тому числі на краплинному
зрошенні на зрош уваних та
богарних землях, га

04
04

необхідна кількість
працівників на 100 га
(розраховує Херсонський
центр продуктивності
агропромислового комплексу)

Сади

а

Виноградники

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

її

всього, га

00

Ф актична оперативна
врожайність, ц/га
Ф актичне валове виробництво,
тонн

-4

Ф актична оперативна
врожайність на поливних
землях, ц/га

Й

Ф актичне валове виробництво
на поливних зем лях, тонн

а

в тому числі на краплинному
зрош енні на зрош уваних та
богарних землях, га

-

необхідна кількість
працівників на 100 га
(розраховує Херсонський
центр продуктивності
агропромислового комплексу)

Є.М.Рищук

Продовдження додатка 2

із них фактично поливні (на
зрош уваних і богарних
землях), га
Ягідники

о

N1

Додаток З
до розпорядження голови
обласної держ авної адм іністрації

2 3 - М Я О /6

№

З '/З

Н аявність техніки сільськогосподарського призначення на землях
________________ сільської (селищ ної) р а д и __________________ району

зем л еко р и сту вач і

2

1

К артоп л езби рал ьні

ком бай ни

ком бай ни

КОД

Район, с іл ьс ьк а (сел и щ н а) рада,

№ з/п

О воч езб и рал ьн і

ЄДРПОУ

Т рактори , класу

всього, од.

д о 1,4 кН

3 кН

5 кН т а більш е

всього, од.

всього, од.

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.
Всього по с/г підприємствах
1.
2.
Всього по ф ермерських
господарствах
одноосібники
Всього по сільській раді
Всього по с/г підприємствах
Всього по фермерських
господарствах
Всього по одноосібниках
Всього по району

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

М .Р и іц у к

