
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
VІІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29  квітня  2021 року   №   324 
      м. Стрий

Про затвердження Положення
про громадські пасовища

Розглянувши пропозиції старост сіл щодо необхідності врегулювання 
питань функціонування та використання громадських пасовищ в 
адміністративних межах  Стрийської міської територіальної громади, 
Стрийського району Львівської області, керуючись статтями 25, 59,73 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 2 статті 34 
Земельного кодексу України  міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про громадські пасовища, які створюються в 
адміністративних межах  Стрийської міської територіальної громади  
Стрийського району Львівської  області (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва,земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища (Володимир 
БУРІЙ) та першого заступника  міського   голови  Миколу ДМИТРИШИНА 

Міський голова ОЛЕГ КАНІВЕЦЬ



Додаток до рішення сесії №324
від 29.04.2021

ПОЛОЖЕННЯ
про громадські пасовища

1. Це Положення про громадські пасовища (надалі – Положення) розроблено 
відповідно до вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного 
середовища» та інших нормативно-правових актів України з метою регулювання 
земельних відносин щодо спільного використання пасовища власниками худоби, 
жителями Стрийського району Львівської області  Стрийської міської 
територіальної громади.

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

3. Громадські пасовища формуються на підставі колективного звернення 
членів територіальної громади – власників худоби (з ініціативи виконкому міської 
ради) із земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної форми 
власності або земель сільськогосподарського призначення державної власності 
ненаданої у користування.

4.  Плата за користування громадськими пасовищами не стягується.
5. Громадські пасовища утворюються задля спільного використання на 

добровільних засадах власниками худоби на земельних ділянках загального 
користування для випасання худоби з розрахунку 0,5 га на одну умовну голову та 
25 %  більше до фактичної потреби.

6. Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ 
формується щорічно, на підставі волевиявлення громадян ( колективних письмових 
заяв), які подають на ім’я міського голови до 20 квітня 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 пасовищ, 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 функціонування та 
використання громадських пасовищ оформлюється протоколом, який подається на 
затвердження виконкому міської  ради у 10-денний термін.

9. Питання поліпшення пасовищ (підсів, удобрення тощо) та інші питання, 
що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок 
коштів користувачів в установленому законодавством порядку та інших коштів 
незаборонених законодавством.

10.Перелік земельних ділянок під громадські пасовища затверджується 
сесією міської ради.

Секретар ради М.Берник


