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Голові Верховної Ради України
Парубію А. В.
Народному депутату України
Герезі О. В.
Народному депутату України
Шиньковичу А. В.

Шановний Андрію Володимировичу!
Шановний Олександре Володимировичу!
Шановний Андрію Васильовичу!
Красилівською районною державною адміністрацією розглянуто депутат
ський запит щодо вирішення проблеми із забезпечення громад Красилівського
району громадськими пасовищами. За результатами розгляду повідомляємо, що
згідно з частиною 2 статті 34 Земельного кодексу України органи виконавчої
влади та місцевого самоврядування можуть створювати на землях, що перебу
вають у власності держави чи територіальної громади громадські пасовища. З
цією метою жителі територіальної громади, які мають потребу у створенні гро
мадського пасовища, обирають уповноважену особу, яка подає відповідну про
позицію до місцевої ради. Проводять загальні збори села, обговорюють інші
питання. Пропозиція оформлюється протоколом загальних зборів села та вчи
няється ряд інших юридичних дій, які є передумовою створення громадського
пасовища загального користування комунальної форми власності. Керівництво
району неодноразово, на колегіях районної державної адміністрації, нарадах та
засіданнях сесій Красилівської районної ради зверталося до голів органів міс
цевого самоврядування з рекомендаціями якнайшвидше здійснювати дії щодо
узаконення прав на земельні ділянки, які є вільними на територіях населених
пунктів та можуть бути використані для потреб населення для випасання худо
би. Зокрема, для практичного роз’яснення алгоритму дій, які необхідно вжити,
12 лютого 2019 року проводилась нарада сільських голів із залученням керів
ника відділу Держгеокадастру у Красилівському районі.
Окремими головами сільських рад прийнято ряд заходів, що ведуть до
вирішення цього питання. Станом на 01.03.2019 року 4 сільські ради на терито
рії району зареєстрували право комунальної власності на земельні ділянки, які

виділяються під пасовища, загальною площею 164,15 га. Так зокрема, на тери
торії Чепелівського старостинського округу Красилівської міської ради переда
но до комунальної власності земельні ділянки загальною площею 33,025 га; до
Кременчуківської сільської ради перейшло 20 га землі; до Щиборівської сіль
ської ради - 36 га; до Кузьминської сільської ради - 75 га. Окрім того, на розг
ляді в Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області перебу
ває технічна документація щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) ще 5
сільських рад , а саме: Чепелівського старостинського округу Красилівської мі
ської ради на площу 8,5 га, Ледянської сільської ради на площу 44,26 га, Митинецької сільської ради на площу 32 га, Кременчуківської сільської ради на
площу 10.75 га та Лагодинецької сільської ради на загальну площу 40,33 га.
Оскільки районні державні адміністрації не наділені повноваженнями
для вжиття інших заходів, окрім рекомендаційного характеру, враховуючи змі
ни, які відбулися в законодавстві, що регулює земельні відносини від
01.01.2013 року та від 01.01.2019 року, Красилівська районна державна адмініс
трація в подальшому вживатиме заходи роз’яснювального та рекомендаційного
характеру, зокрема на виїзних засіданнях, під час безпосереднього спілкування
із ініціативними групами жителів населених пунктів щодо пришвидшення про
цесу зміни форми власності, зазначених у зверненні категорій земель.

Перший заступник
голови адміністрації
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