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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

10 червня  2021 року 

 

Про затвердження Положення  

про громадські пасовища 

  

      Розглянувши поданий Управлінням з питань комунального майна та 

земельних відносин проєкт Положення про громадські пасовища, керуючись 

Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   

міська   рада   вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про громадські пасовища, що додається. 

       2. Організацію виконання рішення покласти на Управління з    питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету    Лубенської 

міської ради (начальник Іващенко О.Г.). 

       3. Контроль за виконанням рішення покласти  на заступника Лубенського    

міського  голови  Бредун С.І.  та   на  постійну депутатську комісії з питань 

земельних ресурсів. 
 

      Лубенський міський голова                                   Олександр ГРИЦАЄНКО  
 



Додаток  

до рішення Лубенської міської ради  

Лубенського району  

від 10 червня 2021 року 

Положення про громадські пасовища 

Положення про громадські пасовища розроблено відповідно до вимог 

Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих і нормативних актів 

України з метою регулювання земельних відносин щодо спільного 

використання пасовища власниками худоби, членами Лубенської 

територіальної громади. Громадське пасовище формується за бажанням членів 

територіальної громади – власників худоби із земель запасу державної та 

комунальної власності і призначається для спільного використання на 

добровільних засадах власниками худоби. 

Землі громадських пасовищ відносяться до земель загального 

користування. 

Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ 

формується щорічно, на початок року, до 01 березня, на підставі 

волевиявлення громадян (письмових заяв) на ім’я старост. 

Громадяни - власники худоби, зацікавлені в створенні громадського 

пасовища, на загальних зборах обирають уповноважену особу, на яку 

покладають обов’язки по організації та документальному оформленню 

випасання худоби на землях запасу комунальної та державної власності. 

Пропозиції внесені учасниками зборів оформляються протоколом зборів. 

Уповноважена особа звертається до Лубенської міської ради з 

клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення відповідної земельної ділянки. 

         До клопотання додаються: 

- викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на 

яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки для випасання 

худоби в межах території громади, та її площа; 

- протокол зборів власників худоби про створення громадського пасовища; 

- затверджений старостою села список громадян власників худоби, які виявили 

бажання створити громадське пасовище із зазначенням прізвища, ім’я по-

батькові власника худоби та кількість поголів’я, що перебуває у його 

власності; 

- документи уповноваженої особи, що підтверджують повноваження діяти в 

інтересах громадян-власників худоби. 

 Після отримання дозволу на розробку проекту, уповноважена особа 

замовляє його виготовлення у суб’єкта землевпорядної діяльності, який має 

відповідні дозволи. Після виготовлення проекту землеустрою та його 

узгодження, в порядку визначеному земельним законодавством України, 

уповноважена особа подає проект на затвердження Лубенській міській раді. 



 Виготовлення проекту землеустрою здійснюється за кошти власників 

худоби.  

Порядок користування громадським пасовищем та інші питання щодо 

організації його використання погоджуються загальними зборами громадян – 

власників худоби. Проведення загальних зборів оформляється відповідним 

протоколом, який подається на розгляд до Управління з питань комунального 

майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші 

питання, що виникають при використанні пасовища, вирішуються в межах 

вимог чинного законодавства за рахунок коштів користувачів, а в окремих 

випадках шляхом створення спеціального фонду як за рахунок внесків 

користувачів, так і благодійних внесків інших фізичних і юридичних осіб та 

грантів. 

 

Секретар Лубенської міської ради     Маргарита КОМАРОВА 
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