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Паспорт програми

1 Назва програми Ведення Мiстобудiвного кадастру
Житомирськоi MicbKoi об' еднаноi
територiальноi громади на 202l -202З
роки (далi Програма)

2 Iнiцiатор розроблення Програми .Щепартамент мiстобудування та
зеМелЬних Bi пносин 1,1icbTrnT пя.,

J Щата, номер та назва розпорядчого
документа про розроблення Програми

flоручення мiського голови Jф 32lД вiд
16.02.201] року

4 Головний розробник Програми .Щепартамент мiстобудування та
земельних вiдносин Житомирськоi
Micbkoi оали

5 Спiврозробник Програми вiдсутнiй
6 Вiдповiдальний виконавець програми Щепартамент мiстобудування та

земельних вiдносин Житомирськоi
Micbkoi оали

7 Спiввикоrlавцi Програми вlдсутнl
8 TepMiH реалiзацiТ Програми 2021-202з
9 Мета Програми

| Створення на базi сучасних

| геоiнформацiйних технологiй банку
| лаrи* Мiстобудiвного кадастру

| 
Житомирськоi MicbKoi територiальноi

| 
громади, як скJIадовоi державноi

| 
системи зберiгання та використання

| 
геопросторових даних про територiю,

l адмlнlстративно-територiальнi одиницi,
об'скти мiстобудування, ix стаryси та
функцiональне призначення, екологiчнi
умови, iнженерно-геологiчну сиryацiю,
iнформацiйнi ресурси будiвельних
Еорм, державнi стандарти i правила,
мiстобудiвну та проектну
документацiю, мiстобудiвнi умови та
обмеження, а також як основи для
розвитку Мунiципальноi
геоiнформацiйноi системи (далi -
Мунiципальна ГIС)

10 Загальний обсяг фiнансови* ре"ур"Ц
необхiдних для реалiзацii Програми,
всього:
В тому числi:

- Коштiв мiського бюджеry- Коштiв державного бюджеry
- Коштiв позабюджетних джерел

Загальний обсяг фiнансових pecypciB,
необхiдних для реалiзацii Програми,
всього (тис. грн):
В тому числi:

- Коштiв мiського бюджету: З050- Коштiв державного бюджеry : 0- Коштiв позабюджетних джерел -
0

1l Очiкуванi результати виконання - забезпечення iнформацiйноi,
комунiкацiйноТ й функцiональноi
cyMicHocTi та взаемодii автоматизованих
систем ведення гагryзевих кадастрiв;
- задоволення iнформацiйних потреб
органiв державноi владц, органiв
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мlсцевого самоврядування,

пiдприемств, установ, органiзацiй,
окремих громадян шляхом надання
вiдкритих iнформацiйних продуктiв на
вiдповiднi регламентованi запити.
- забезпечення геоiнформацiйноi основи
для реалiзацii Концепцii iнтегрованого
розвитку м. Житомир ло 2030;
- створення i розвиток онлайн cepBiciB,
якi направленi на вiдкритiсть та
зменшення корупцiйних ризикiв

Ключовi показники ефективностi основними пока:}никами с:
-кiлькiсть та якiсть нових шарiв
мiстобудiвного кадастру як складовоТ
частини Мунiципальноi ГIС;
- кiлькiсть та якiсть онлайн cepBiciB
мiстобудiвного кадастру як складовоТ
частини Мунiципальноi ГIС.

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма

сучасне MicTo 
- це складний об'скт управлiннrl з багатофункцiональною

територiальною структурою та багаторiвневим комплексом сфер мiського
господарства. В MicTi icHye безлiч iнформацiйних та кадастрових систем, загаJIьним для
яких е те, що вони Bci спрямованi на опис елементiв та явищ мiського середовища i так
чи iнакше прив'язанi до мiського простору. !ля прийняття ефективних рiшень, Що
визначають процеси мiського розвитку, необхiднi вiдомостi про все, що створено та
icHye на поверхнi (грунт, рослиннiсть, забудова), пiд .rо".|*r.о землi (геологiя,
гiдрогеологiя), а також над поверхнею (мiкроклiмат, стан повiтряного басейну тоцо).
важливi також покilзники про населеЕнJI, економiчну основу, характер
внутрiшньомiських i зовнiшнiх зв'язкiв, несучу здатнiсть грунтiв, iнженерно-технiчнi
умови щодо освосння площ пiд будiвництво тощо. Для цього необхiдний
мiстобудiвний банк даних.

ВИХiДНi Та баЗОВi МаТерiали, необхiднi для розроблення та реаrriзацiiмiстобудiвноi та проектноi документацit, е значним та об'емним iнформацiйним
ресурсом. Акryальнiсть та достовiрнiсть таких матерiалiв суттево впливае на якiсть i
ефективнiсть мiстобулiвних та проектних рiшень. Тому виникае необхiднiсть
органiзацiТ ефективноi системи збору, обробки, зберiгання, аналiзу та взаемодii
iнформацii мiстобудiвного кадастру, свосчасного наданнJI iT суб'сктам мiстобудування
та iншим користувачам.

Мiстобулiвний кадастр мiстить систему даних про нitлежнiсть територiй до
вiдповiдних функцiональних зон, ix сучасне та перспективне призначення, екологiчну,
iнженерно-геологiчну сиryацiю, стан забудови та iнженерного забезпечення
характеристики булинкiв i спорул на землях ycix форм власностi. Мiстобудi"""t
кадастр е невiд'емною частиною державноi системи кадастрiв.

ffaHi мiстобулiвного кадастру необхiднi для провадження мiстобудiвноi
дiяльностi, проведення землевпорядних робiт, забезпечення роботи геоiнформацiйних
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систем, використовуеться для задоволення iнформацiйних потреб державних органiв,
органiВ мiсцевогО самовряДування, фiзичних i юридичних осiб, iHBecTopiB

Iнформацiя, яка накопичуеться мiстобудiвним кадастром е суспiльно значимою,
TOIury саме вона е важливиМ чинникоМ для створення атмосфери вiдкритостi увiдносинах мiськоiради та фiзичними i юридичними особами.

laHi мiстобудiвtlого кадастру використовуються для вирiшення задач
планування, забудови i прогнозування розвитку MicTa; проектуваннrI розмiщеннябудiвництва i реконструкцii об'ектiв житлового, виробничого i цромадськогопризначення: створення i реконструкцii iнженерно-технiчноi, транспортнот та
соцiальноi iнфраструктури: реryлювання земельЕих iт економiчних вiдносин;
визначення зон економiчноr оцiнки територiт; аналiз використання мiських земель i
контроль за використанням природних pecypciB тощо.

На сьогоднi, вже працюс геопортurл Житомирськоi MicbKoi ради, основою для
якого стil"ли данi мiстобулiвного кадастру.

потреба у вiдкритих iнформацiйних ресурсах мiстобулiвного кадастру та ix
розвиток спонукас до розширенIUI наборiв даних, якi маютЬ бути cTBopeHi та
огryблiкованi, дозволяючи вiльний доступ.

Водночас, слiд зауважити про вже виконаIIу робоry в рамках MicbKoT гагryзевоi
про|рами Зокрема, завдяки MicbKoMy бюджеry, коштiв проекту <Iнтегрований
розвиток MicT в УкраiЪi>, що реалiзуеться в м. Житомир нiмецьким товариством
мiжнародного спiвробiтництва Deutsche Gesellschaft fiir Internationale zusammenarbeit
(GIZ) GmЬН, Антикорупцiйнiй iнiцiативi еС в YKpaiHi вже реалiзовано наступце:- Створено геопортал Житомирськоi MicbKoi Ради- Налагоджено робоry та проводиться наповненнlI peccTpiB мiстобудiвного

кадастру: мiський земельний кадастр, рекJIама, тимчасовi споруди, адресний
реестр та iH;

- створений дiевий механiзм (з автоматичним вiдображенням на геопорталi)
облiку документацii iз землеустрою, що надходить }Ia погодження та
затвердженнJI;

- огryблiковано на геопорталi Житомирськоi MicbKoi Ради основну мiстобудiвну
документацiю;

- защуплена базова комп'ютерна TexHiKa;
- проводилось навчання спецiалiстiв служби мiстобулiвного кадастру та iH.

Саме створення вiдкритих iнфоресурсiв мiстобудiвного кадастру як складовоТ
частини Мунiципальноf ГIС дозволяе прийнятгя обгрунтованих управлiнських рiшень,
ЗuLЛУЧеННЯ iHBecToPiB, ЗаДОВОЛеННя iнформацiйних потреб ycix зацiкавлених осiб.

вiдсутнiсть належного монiторинry мiстобудi*r"* процесiв стримус розвитоктериторiй та приводить до нерацiонального використаннrI ix pecypciB, збiльшуе
кiлькiсть звернень на отримання необхiдноi iнформацii.

Вирiшення цього завдання можJIиве виключно на ocнoBi створення единоi
автоматизованот системи прийнятгя рiшень i управлiннrl процесами ix реалiзацii, ядром
якоi i стане Мiстобулiвний кадастр Житомирськоi мiськъi територiальнот гром uir y
розумiннi мiстобудiвного банку даних. Ще потребуе, врештi, створення унiфiкованотсистеми збору топографiчних даних (uифрове топографiчне знiмъння), облiк таких
даних та манiпуляцii з ними для рiзностороннього аналiзу, створення онлайн
iHcTpyMeHTiB для отриманнJI iнформацii, об'еднання рiзно.*уr."", баз даних.



а

!ля формуванIш та впровадження сдиноi MicbKoT полiтики iз удосконаJIення та
розвитку мiстобулiвноi дiяльностi i територiального планування MicTa, сприяння
впровадження кКонцепцii розвиткУ MicTa Житомир 2030D, забезпечення вiдкритостi
iнформацii необхiдно розроблення та виконання Мiськоi цiльовоi програми <<Ведення
мiстобудiвного кадастру в Житомирськiй мiськiй територiальнiй громадi на 2021-2о2з
роки) (далi - Програма), забезпеченнrI повновilкеншIми та ресурсами мiстобудiвний
кадастр для акумулювання топографiчноi iнформацii.

3. Визначення мети програми
метою програми е cTBopeHHrI на базi сучасних геоiнформацiйних технологiй

мiстобулiвного банку даних у форматi Мiстобудiвного кадастру Житомирськоi Micbkoi
територiальнот громади як скJIадовоi державноi системи зберiгання та використання
геопросторових даних про територiю, адмiнiстративно-територiальнi одиницi, об'екти
мiстобудування, ix статуси та функцiонаJIьне призначення, екологiчнi умови,iнженерно-геологiчну сиryацiю, iнформацiйнi ресурси будiвельних норм, державнi
стандарти i правила, мiстобудiвну та проектIту документацiю, мiстобулiвнi умови таобмеження, а також як основи для розвитку Мунiципальноi ГIС.

мiстобулiвний кадастр створюсться з метою iнформацiйно-аналiтичного
забезпечення мiстобудiвноi дiяльностi, територiального планування i ефективного
управлiння господарськиМ комплексоМ MicTa з використанням можливостей i
досягнень геоiнформацiйних та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй вiдповiдно
до засад електронного урядуваннrI, створення електронних cepBiciB мiстобудiвного
кадастру (МунiципальноТ гIс), забезпечення максимальноi вiдкритостi дiяльностiЖитомирськоi MicbKoi об'еднаноi територiальноi Iромади, усунення корупцiйних
ризикiв, реалiзацii Концепцiт iнтегрованого розвитку м. Житомир до 2030.

4. Обгрунтування шляхiв i засобiв розв'яза.ння проблеми, показцики
результативностi

Основними шляхами розв'язання проблем е:
- розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення, зокрема,

запровадження дiевого механiзму оновлення топографiчноi основи Ж"rоrrрЪ"*о|
MicbKoT територiальноТ громади вiдповiдно до вимог законодавства та нормативно-
технiчних документiв, приведеЕнrI нIUIвIIих матерiалiв до нiLлежним чином
структурОваниМ даниМ у формi бази даних мiстобудiвного кадастру, систематизацiя,
аналiз та структуризацiя таких даних;

- розширення вiдповiдних компонентiв системи та системи
та встановлення модулiв технiчного комплексу TaKoi системи;

в цiлому, придбання

- органiзацiЯ процесУ iнформацiйного наповненнrI баз даних, включаючи
удосконалення дiяльностi Слryжби мiстобудiвного кадастру, достуrry до iнформацiйних
PecYPciB МiСТОбУДiВНОГО КаДаСТру, органiзацiю з планового введеннrI даних до баз
даних мiстобудiвного кадастру та формування i видача на запит кадас1рових
документiв та довiдок;

- створення онлайн cepBiciB, що забезпечують вiльний, цiлодобовий та повний
(в межах чинного законодавства) доступ до даних мiстобудiвного кадастру.- формування iнформацiйно-комунiкацiйноi системи обмiну iнфЬрмацiею, щопередбачае встановлення комунiкацiйних каналiв обмiну iнформацiЬю з розподiленими
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базами даних, cTBopeHHlI системи забезпеченшI органiв державноi влади та органiв
мiсцевого самоврядування, зацiкавлених пiдприсмств, установ, органiзацiй i громадян
мiстобудiвною iнформацiею;

- розширеншI кадрового потенцiалу Служби мiстобулiвного кадастру, в тому
числi для експлryатацii геоiнформацiйнот системи i геопортаrrу мiстобудiвного
кадастру, введеннJI iнформацiйних pecypciB мiстобудiвного кадастру;

Щля реалiзацii зазначених завдань необхiдно створити насryпнi iнформацiйнi
продукти та системи:

- едиIry системУ геопросторових даних MicTa Житомирськоi MicbKoT
територiальноi громади;

- едиЕу акryалiзовану цифрову топографiчну карту Житомирськот Micbkoi
територiальноi громади та банк даних iнформацiйноi системи мiстобудiвного кадастру;- cTpyKTYpoBaHi вихiднi електроннi документи, що формуються на ocHoBi
iнформацiйних pecypciB мiстобудiвного кадастру та передаються в iншi iнформацiйнi
системи або надаються користувачам; сучасних програмних засобiв формування,
ведення, контролю та обробленшI електронних документiв у iнформацiйнiй системi
мiстобудiвного кадастру;

- повноцiнну взаемодiю iз Мунiципальною ГIс: едина iнформацiйно-
телекомунiкацiйну система обмiну iнформацiею мiж рiзними суб'екгам", u ,u*orn
iнформацiйнi ресурси, якi циркулюють у цiй системi;

- систему технiчного захисту iнформацii, архiвацii та збереження даних;
систему мiстобулiвного монiторинry;

- систему моделювання, спостережень, оцiнки, прогнозу стаIIу i змiн об'ектiв
мiстобудування та мiстобулiвноi сиryацii на заданих територiях вiд MicTa в цiлому ло
окремих кварталiв та будинкiв.

програма мiстить в собi вза€мопов'язанi заходи, направленi на впровадженшI
сучасноi технологii по створенню та веденню мiстобудiвного кадастру Житомирськоi
Micbkoi територiальноi громади. Серед зiвначених заходiв передбачаеться виконати
низку технiчних, органiзацiйних заходiв щодо впровадження единих принципiв
ведення мiстобулiвIIого кадастру, а також придбання програмних та технiчних засобiв,
необхiдниХ для створеншI автоматизованих робочих мiсць служби мiстобудiвного
кадастру.

завдання i заходи процрilми наведенi в додатку l до.
показники результативностi наведенi в додатку 2 до
зв'язок Програми iз Концепцiею iнтецрованого

наведено в.Щодатlсу 3 до Програми.

Програми.
Програми.

розвитку м. Житомир до 2030

5. Очiкуванi результати виконання програми

створення сучасного Мiстобудiвного кадастру Житомирськоf мiськоi
територiальноi цромади с одЕим iз визначальних фаlсгорiв впровадження умiстобудiвнiй дiяльностi засад електронного урядування, а також сутгевого
полiпшення взаемодii з користувачами та iнвесторами, сприrIтиме дiяльностi
мiстобудiвних та архiтекryрних компонентiв системи "Е-мiсто", Мунiципальноi ГIс.

створення мiстобудiвного кадастру сприlIтиме забезпеченню державних
органiв, органiв мiсцевого самоврядування, |ромадян та юридичних осiб необхiдною
iнформацiею для вирiшення питань прогнозування розвитку, планування i забудови
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MicTa.

очiкуваними вiд виконання Програми результатами е:, створення такоi iнформацiйноi моделi MicTa, яка дасть можливiсть
вiдобразити yci об'скти та явища MicTa, елементи та показники, що формуватимуться iз
трьох основних груп елементiв: населення, дiяльнiсть, середовище. Фактично це е
характеристики дiяльностi об'ектiв, демоцрафiчнi, матерiальнi та енергетичнi ресурси,
транспортнi засоби, BapTicHi та функцiональнi характеристики, а також метричнi та
фiзичнi показники елементiв мiського середовища (будiвлi, споруди, земельнi дiлянки,
елементи територiТ, iнженернi мережi, адресний ресстр та iH.);, формування мiстобулiвного банку даних у форматi Мiстобулiвного кадастру
ЯК СПеЦiаЛiЗОВаНОi аВТОМаТИЗОваноi системи збору та обробки даних з мiстобуду"uпr"".
I]e е комплекс органiзацiйних, технiчних, про|рамних, веб-ресурсiв, iнформацiйних
засобiв та pecypciB, що дозволяють своечасно та ефекгивно забезпечувати актуzLльною
iнформацiею процеси розвитку MicTa;

. заrтуск системи обов'язкового внесення до
необхiдноi для мiстобулiвноi дiяльностi документацii, а

Мiстобудiвного кадастру
вподальшомуiурежимi

реtLльного часу;

' ОРГаНiЗаЦiЯ СИСТеМИ МОнiторинry об'ектiв мiстобулiвноi дiяльностi i за iT
допомогою виявлення та ycyHeHHlI диспропорцiй у регламентному i фактичному
використаннi територii MicTa;

, формування та пiдтримка в актуrrльному cTaHi кJIючового iнформацiйного
ресурсу - оцiнка iнвестицiйного потенцiалу MicTa. Ще дасть змоry органам державноi
влади, оргаЕам мiсцевого самоврядуваннJI та iHBecTopaM визначати на ocHoBi
об'сктивних показникiв найбiльш ефективнi як для Iромади, так i для iHBecTopa
вкJIаденшI у розвиток мiських територiй;

о задоволення iнформацiйних потреб органiв державноТ влади, органiв
мiоцевого самоврядування, пiдприемств, установ, органiзацiй, окремих Iромадян
шляхом надання вiдкритих iнформацiйних продуктiв на вiдповiднi регламентованi
запити.

оскiлькИ iнформацiя, щО продукуеться й використовуеться в процесах
управлiння MicToM, переважно характеризуеться координатно-просторовою
прив'язкою до плану MicTa, то створення Мiстобудiвного *uдu"rру Житомирськоi
Micbkoi територiальноi громади сприlIтиме :

- формуванню единого iнформацiйного простору MicTa; створенню сукупностi
сумiсних баз геопросторових даних, технологiи 

-ix 
ведення 

-i 
""*ор"Ъrання,iнформацiйно-телекомунiкацiйних системних мереж, що функцiонують Еа ocHoBi

единих принципiв i за загальними правилами, що забезпечитu Ьqорruцiйry взаемодiюycix суб'ектiв системи управлiння MicToM, а також задоволення ix iнфрмацiйних
потреб;

- забезпеченню iнформацiйноi, комунiкацiйноi й функцiональноi cyMicHocTi та
взасмодiI автоматизованих систем ведення гаlтузевих кадастрiв, iнформацiйних систем
i peccTpiB об'ектiв на територii MicTa; викJIюченню дублю"u""rроОl, на формування й
пiдтримку мiських iнформацiйних pecypciB та заощадженню коштiв мiськЪго бод*"ry,
що видiляються на цi роботи;

- об'еднанню зусиль наукових i творчих колективiв, приватних i державнихструктуР В cTBopeHHi й впровадженнi геоiнформацiйних теiнологiй, формуваннiцентрiв супроводу i пiдтримки геоiнформuцй""* pecypciB для загаJIьномiського
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використання;
- забезпечення геоiнформацiйноТ основи для реалiзацii Концепцii iнтегрованого

розвитку м. Житомир до 2030;
- створенню i розвитку онлайн cepBiciB, якi направленi на вiдкритiсть та

зменшенню корупцiйних ризикiв дiяльностi Micbkoi ради;

6. Обсяги i джерела фiнансування програми.

програма мае плановий характер, if виконаннJI перебувае у прямiй залежностi
вiд обсягiв видаткiв на розВиток мiстобудiвного кадастрУ, Що бУлуть вкJIючатись добюджеry ЖитомирськоТ MicbKoi ОТГ.

кошторисна BapTicTb передбачених Програмою завдань скJIадаеться кожний
piK.

обсяг фiнансування Програми уточнюсться щорокУ пiд час скJIаданнrI проекту
бюджеry Житомирськоi Micbkoi територiальноi гром ади навiдповiдний pik.

Фiнансування Програми здiйснюеться за рахунок коштiв передбачених в
MicbkoMy бюджетi на поточний pik, а також за рахунок iнших джерел, не заборонених
законом.

Обсяг кошiв, що
пропонуеться запучити

виконання Програми

Етапи виконання Програми,
роки

Всього витрат на
виконаЕнrI
Програми

Z021 z022 zO2з z02|-202з

970,0 990,0 1090,0 з050, 0

державний бюдя<ет 0

мiський бюджет
970,0 990,0 l090,0 з050, 0

кошти не бюджетних
джерел

0 0 0 0

7. Строки та етапи виконання програми

виконання завдань i заходiв Програми плануеться здiйснити впродовж 202|-
2023 poKiB.

Завданrrя на 2021 piK:
о оновлення (створення) топографiчноi осIlови Житомирськоi MicbKoT

територiальноi громади ;

' прийняття нормативних aKTiB щодо реryлювання топографо-геодезичноТ
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дiяльностi на територii Житомирськоi Micbkoi територiальноi громади;, розробка та впровадження механiзмiв обiry топографiчноi iнформацii на
територ ii Житомир cbkoi м i ськоi тер итор iальноi гр омади ;, розширення модулiв процрамного забезпечення мiстобудiвного кадастру;, збiр та класифiкацiя даних iз структурних пiдроздiлiв Micbkoi ради(комунальних пiдприемств), якi можуть бути використанi для
створеннЯ/оновленН я базп даних мiстобудiвного кадасlру та Мунiципальноi
ГIС;

, розробка проекту системи обiry даними (геоданими) серед корисryвачiв
(структl,рних пiдроздiлiв MicbKoi ради та комунальних пiдприемств) системи
мiстобудiвного кадастру, як складовоi частини Мунiципальноi ГIС;D запровадження пiлотних елекlронних cepBiciB мiстобудiвного кадастру, як
складовоi частини Мунiципальноi ГIС

l наповненнlI бази даних мiстобудiвного кадастру, як складовоt частини
Мунiципальноi ГIС.

Завдання на2022 piK
) початОк експлуаТацii системИ обiry даними (геоданими) серед корисryвачiв

(струкryрних пiдроздiлiв MicbKoi Ради та комунirльних пiдприемств) системи
мiстобудiвного кадастру, як скJIадовоi частини Мунiципальноi ГIС;l розширенЕя перелiку електронних cepBiciB мiстобудiвного кадастру, як
складовоi частини Мунiципальноi ГIС;
наповненIш бази даних мiстобулiвного кадастру, як складовоi частини
Мунiципальноi ГIС;
розширення модулiв про|рамного забезпечеЕIuI мiстобулiвного кадастру;

Завдання на 2023 piK:
оновлення серверноi частини мiстобулiвного кадастру, як скJIадовоi частини
Мунiципальноi ГIС;
розширенюI перелiку елекц)онних cepBiciB мiстобудiвного кадастру, як
складовоi частини Мунiципальноi ГIС;
наповненнJI бази даних мiстобулiвIlого кадастру, як складовоi частини
Мунiципа-пьноi ГIС;

8. Координацiя та контроль за ходом виконанням програми

Координацiю та контроль за ходом виконаннJI Програми здiйснюе заступникмiськогО головИ з питанЬ дiяльносТi виконаВчих оргаНiв радИ вiдповiдно до розподiлуобов'язкiв, Вiдповiдальним виконавцем Прогрurй . Д"'uрruri, ,i"rобудування таземельних вiдносин Житомирськоi MicbKoi Ради.
!епартамент мiстобУДування та земельних вiдносин мiськоiради для здiйсненнямонiторинry реалiзацii програми щоквартально, до 15 числа мiсяця, наступного зазвiтним перiодом, подас департаменту економiчного розвитку MicbKoT ради iнформацiю

про стан та результати виконаннJI заходiв програми.
!епартамент мiстобудування та земельних вiдносин Micbkot Ради щороку
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Додаток l до Програми.
Завдання i заходи програми

Nlr п/п Завдання змiст заходiв
TepMiH

виконання
Виконавцi

.Щжерела

фiнансува
ння

Обсяг фiнансування по

роках, тис. грн.
Очiкуваний

результат

202,1 2022 202з

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

l

Оптимiзуват
и струкryру

департаменту
мiстобудуван

ня та
земельних
вiдносин

мiськоi ради

l I.1. Збiльшити
| rllrчr служби

| мiстобудiвного

| *члu"rру

| Д.пчрru"."rу

| 
мiстобу.лування

l та земельних
вiдносин (далi -

.Щепартамент).
Передбачено
збiльшення

штаry служби
мiстобудiвного

кадасту
департаменту

мiстобудування
та земельних

вiдносин:202l
piK (+l од.);

2022 piK (+l од.);
2023 piK 1+t ол.)

2021-202

,Щепартамент
мiстобудування та

земельних вiдносин
Житомирськоi
мiськоI ради

Мiсцекий
бюджет

Збiльшення штаry
служби

мiстобудiвного
кадастру

2.

I

забезпечити
пiдвищення
квшiфiкацii
працiвникiв

служби
мiстобулiвно
го кадастру

2.1. Навчання,

)л{асть у
ceMiHapax та

тренiнгах для
спецiалiстiв

служби кадасlФу

2021-202з

.Щепартамент
мiстобулування та

земельних вiдносин
Жиюмирськоi
MicbKoT ради

I

Мiсцевий
бюджет та

iншi
джерела

20,00 20,00 20,00

Навчити
спецiаrriстiв

основам роботи з
геоiнформацiйни
м комплексом.

Постiйно
акryалiзувати
знання в сферi

збору
геоiнформацiТ.

l
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J

Придбати та
встановити

технiчний
комплекс

геоiнформацi
йнот системи
та
геопортtulу

мiстобулiвно
го кадастру

3.1. Прилбати
комп'ютерну

TexHiKy (

комп|ютери у
комплектi),
периферiйне
комп'ютерне

обладнання та iT
наJIагодження

2021-202з

[епартамент
мiстобудування та

земельних вiдносин
Житомирськоi
MicbKoi ради

Мiсцевий
бюджет та

iншi
джерела

50,00 50,00 50,00

Органiзацiя 3

робочих мiсць дпя
служби

мiстобулiвного
кадастру

l

|4.

l"..u"o""r,
|та розробити

Inpo.pu"".
lзабезпечення

|геоiнформачi
lиноl системи

lмiстобудiвно

|.о *uлч.rру;

4.1. Придбати
базове

програмне
забезпечення та
його оновлення

2021-202з

.Щепартамент
мiстобудування та

земельних вiдносин
ЖитомирськоТ
MicbKoi ради

Мiсцевий
бюджет та

iншi
джерела

70,00 70,00 70,00

Отримання
геоiнформацiйног
о програмного

комплексу

4,2.Прилбмп
програмне

забезпечення
(модулiв

розширення
програми)

2021-202з

.Щепартамент
мiстобудування та

земельних вiдносин
Житомирськоi
MicbKoi ради

Мiсцевий
бюджет та

iншi
джерела

l 50,00 l50,00 l50,00

Розширення

функцiоналу
геоiнформацiйноi

чсистеми

4.3. Послуги з

обслуговування
та

алмiнiстрування
програмного

забезпечення (

програмного
комплексу)

202|-202з

{епартамент
мiстобудування та

земельних вiдносин
Житомирськоi
MicbKoi ради

Мiсцевий
бюджст та

iншi
джерела

80,00 l00,00 50,00

Постiйна
пiдтимка

програмного
комплексу

Придбати та
оновити
програмнс
забезпече
нItя

мiстобудiвно
по кадастру

5.1. Послуги з
створення

iнформацiйних
систем

(створення
оrшайн cepBiciB
мiстобудiвного

кадастру)

202|-202з

.Щепартамент
мiстобудування та

земельних вiдносин
ЖитомирськоТ
MicbKoi ради

Мiсцевий
бюджет та

iншi
джерела

l00,00 l00,00 l00,00

Автоматизацiя
отримання

iнофрмацii з
геоiнформацiйног

о порталу MicTa

l
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Сформувати
iнформацiйнi

ресурси
мiстобудiвно
го кадасту

6.1. Послуги по
базовому

наповненню баз

даних

2021-202з

.Щепартамент
мiстобудування та

земельних вiдносин
ЖитомирськоТ
MicbKoi ради

Мiсцевий
бюджет та

iншi
джерела

l00,00 l00,00 l75,00 Отримання баз

даних

6.2. Послуги по
супроводженню

та
обслуговуваннrc

програмного
забезпечення (

наповненню,

розширенню та
оновленню баз

даних)

2021-202з

.Щепартамент
мiстобудуванlrя та

земельних вiдносин
Житомирськоi
MicbKoТ ради

Мiсцевий
бюджет та

iншi
джерела

100,00 l00,00 l75,00
акryалiзацiя

наявних та нових
баз даних

7.

| Розробити та
l_-| прииняти
I

| 

нормативно-

l правовl акги
та

нормативних

документи,
що

визначають
правову та
нормативну

основи
cтBopeнru та

ведення
мiстобудiвно
г0 кадастру

7.1 , Розробити та
прийняти:Полож
]ння про ведення
iнформацiйних
pecypciB единоТ

цифровоi
топографiчноi
основи MicTa:

Положення про
надання 

i

вiдомостей iз l

мiсmбудiвного 
|

кадастру 
|

2021-202з

.Щепартамент
мiстобудування та
земельних вiдносин

ЖитомирськоТ
MicbKoT ради

Мiсцевий
5юджет та

iншi
джерела

0,00 0,00 0,00

;пrормування дiй
по наповненню

баз даних
мiстобулiвного

кадастрУ

Створити та
аlсгуалiзувати

бази даних
мiстобудiвно

го та
сумiжних
кадастрiв

8.1 Створити
бази даних

мiстобудiвного
кадастру

2021-202з

.Щепартамент
мiстобудування та

земельних вiдносин
Житомирськоi
MicbKoi ради

Мiсцевий
бюджет та

iншi
джерела

l50,00 l50,00 l50,00

створення нових
баз даних

мiстобудiвного
кадастрУ

6.










