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Про затвердження Положення про громадське 
пасовище (сіножаті) на території Новоселицької 
міської територіальної громади.

З метою регулювання земельних відносин щодо спільного 
використання пасовища власниками худоби, членами територіальної 

громади Новоселицької міської ради Чернівецької області, керуючись ст. 26) 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним 
кодексом України, міська рада в и р і  їй и л а :

%

]. Затвердити І Іоложення про громадське пасовище (сіножаті) на 
території Новоселицької міської територіальної громади Чернівецького 
району Чернівецької області (додасться).

2. Визначити та клопотати до Головного управління Держгеокадастру у 
Чернівецькій області щодо передачі земельних ділянок (згідно викогііювання) 
для створення громадських пасовищ на території Новоселицької міської 
тер и тор і а л ьн ої гро м а д и .

3. Секретарю міської ради І.Мироненко забезпечити організацію 
оприлюднення даного рішення на офіційному веб - сайті міської ради.

4. Контроль за виконанням даного І Іоложення покласти на постійну 
комісію міської ради земельних відносин, комунального майна, природних
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Положення про громадське пасовище ( сіножаті)

1. Дане положення про громадське пасовище (надалі - Положення) 
розроблено у відповідності з вимогами Земельного кодексу України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону 
навколишнього середовища» та інших нормативних актів України з метою 
регулювання земельних відносин щодо спільного використання пасовища 
власниками худоби, членами територіальної громади Новоселицької міської 
ради Чернівецької області.

2. Правовою основою для створення громадських пасовищ є стаття 34 
Земельного кодексу України.

3. Громадське пасовище (сіножаті) формується за бажанням членів 
територіальної громади -  власників худоби із земель запасу 
сільськогосподарського призначення комунальної власності.

4. Земельні ділянки, які використовуються як громадські пасовища за 
рішенням Новоселицької міської ради, є землями загального користування 
територіальної громади.

5. Громадське пасовище утворюється задля спільного використання на 
добровільних засадах на земельних ділянках загального користування для 
випасання худоби.

6. Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ 
формується щорічно, уповноваженою особою (старостою) на підставі 
волевиявлення громадян (письмових заяв), які подаються на ім’я міського 
голови до 10 лютого поточного року. Кількісний і персональний склад 
користувачів погоджується на загальних зборах громадян та затверджується 
виконкомом міської ради.

7. За рішенням загальних зборів громадян також можуть визначатись інші 
питання щодо організації використання пасовища, які не унормовані цим 
Положенням. При цьому, рішення загальних зборів щодо організації 
використання пасовищ не можуть суперечити цьому Положенню та вимогам 
чинного законодавства України. Рішення загальних зборів підлягають 
затвердженню виконкомом міської ради.

8. Рішення загальних зборів громадян з питань організації функціону
вання та використання громадського пасовища оформляється протоколом, 
який подається па затвердження виконкому Новоселицької міської ради у 
10-дениий термін.

9. Питання поліпшення пасовища (підсів, підживлення тощо) та інші 
питання, що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого 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 в установленому 
законодавством порядку.

10. З метою вирішення повсякденних питань організації випасання 
худоби та виконання рішень щодо користування громадським пасовищем, 
обирається уповноважена особа (староста), яка при необхідності також 
організовує зібрання користувачів.

11 .За рішенням Новоселицької міської ради земельна ділянка може бути 
вилучена з мотивів суспільної необхідності та надана у користування для 
таких потреб.

12. За рішенням Новоселицької міської ради контроль за користуванням 
громадськими пасовищами здійснюється старостами відповідних 
старостинських округів.

Секретар міської ради Ірина МИРОНЕНКО


