
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

28 вересня 2017 року                      с.Судилків                              № 1 

Про затвердження Програми  

створення громадських пасовищ  

 

Відповідно до пунктів 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

щодо розмежування земель державної і комунальної власності», «Про оренду землі», 

«Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень », сільська рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму  створення громадських пасовищ (додається). 

2. Контроль на виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи(голова комісії А.В.Криворучко). 

  

 

 

          Сільський голова                                                                          Т.М.Котик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сільської ради 

від 28.09.2017 року №1 

 

 Програма 

створення громадських пасовищ  

 

1.Загальні  положення 

  Програма  по  створенню громадських пасовищ розроблена  відповідно до  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної  і комунальної 

власності», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Програма діє 

на території Судилківської сільської ради та на  період 2017-2018 років.  

 

2.Мета та основні  завдання програми. 

 Однією з головних задач програми є   створення  на землях, що  перебувають у 

власності держави  громадських пасовищ. Громадські пасовища формуються за бажанням 

жителів територіальної громади - власників худоби із земель запасу державної власності,  

призначається для спільного користування  на добровільних засадах власниками худоби. 

Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ формується щорічно 

на початок року на підставі  волевиявлення громадян /письмових заяв/ на ім’я сільського 

голови і  погоджується на сході громадян   та затверджується виконкомом сільської ради. 

Питання поліпшення пасовищ(підсів удобрення тощо/ та інші питання ,що виникають 

вирішуються в рамках діючого законодавства. 

 

3.Організація виконання Програми 

Відповідальним за виконання даної програми призначити постійну комісію з питань  

житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

 

4.Матеріально-технічна база 

Оформлення технічної документації, питання поліпшення пасовища (обробіток, 

підсів, удобрення тощо) та інші питання, що виникають, вирішуються в рамках вимог 

діючого законодавства за рахунок коштів користувачів та бюджету сільської ради,  а в 

окремих випадках шляхом створення спеціального фонду, як за рахунок внесків 

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

 

 

 

Сільський голова                  Т.М.Котик 

 


