
 

Звіт 

Про результати виконання Програми створення та ведення Містобудівного 

кадастру в місті Житомирі на 2018-2020 роки 

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: 

від 18.12.2018 № 1287 

Відповідальний виконавець Програми: Департамент містобудування та 

земельних відносин міської ради. 

Термін реалізації Програми: 2018-2020 

 

1. Виконання заходів Програми 

№ 

з/

п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Термін 

виконан

ня 

Виконавці Орієнтовн

ий обсяг 

фінансува

ння 

відповідно 

до 

програми, 

тис. грн 

Фактично 

профінан-

совано за 

весь 

період дії 

програми, 

тис. грн. 

Інформація 

про виконання 

або причини 

невиконання 

заходу 

1 Оптимізувати 

структуру 

департаменту 

містобудуванн

я та земельних 

відносин 

міської ради 

1.1. 

Збільшити 

штат служби 

містобудівног

о кадастру 

Департаменту 

містобудуван

ня та 

земельних 

відносин (далі 

- 

Департамент) 

2018 Департам

ент 

- - Виконано 

2 Забезпечити 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

служби 

містобудівног

о кадастру 

2.1. Навчання, 

участь у 

семінарах та 

тренінгах для 

спеціалістів 

служби 

кадастру 

2018 Департам

ент 

12,0 12,0 Проведено 

навчання трьох 

спеціалістів 

2.2.Регулярно 

щокварталу 

проводити 

навчання не 

менше 1 

тижня для 6 

спеціалістів 

2018-

2020 

Департам

ент 

0,0 8,0 Проведено 

навчання двох 

спеціалістів 



служби 

кадастру 

3 Придбати та 

встановити 

технічний 

комплекс 

геоінформацій

ної системи та 

геопорталу 

містобудівног

о кадастру 

3.1.Придбанн

я 

комп'ютерної 

техніки 

(серверу) 

2018-

2020 

Департам

ент 

30,0 0,0 Виконано. За 

допомогою 

донорських 

коштів (GIZ та 

Антикорупцій

на ініціатива 

ЄС в Україні). 

3.2. 

Придбання 

програмного 

забезпечення 

серверу, 

пуско-

налагоджувал

ьні роботи 

серверу 

2018-

2019 

Департам

ент 

60,0 29,8 Виконано 

налагодження 

серверу 

3.3. 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки ( 

мережевого 

сховища) 

2018 Департам

ент 

0,0 0,0 Виконано. За 

допомогою 

донорських 

коштів (GIZ та 

Антикорупцій

на ініціатива 

ЄС в Україні). 

3.4. Послуги з 

пуско-

налагоджувал

ьної роботи 

мережевого 

сховища 

2018 Департам

ент 

36,0 29,7 Виконано. За 

допомогою 

донорських 

коштів (GIZ та 

Антикорупцій

на ініціатива 

ЄС в Україні). 

3.5. 

Придбання 

мережевого 

обладнання 

2018 Департам

ент 

30,0 15,0 Виконано. За 

допомогою 

донорських 

коштів (GIZ та 

Антикорупцій

на ініціатива 

ЄС в Україні). 

3.6. Монтаж 

мережевого 

обладнання 

2018 Департам

ент 

35,0 34,80 Виконано  

3.7. Послуги з 

пуско-

налагоджувал

ьної роботи 

мережевого 

обладнання 

2018 Департам

ент 

38,0 29,72 Виконано 

3.8. 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки  ( 

комп'ютери у 

комплекті) та 

її 

налагодження 

2018-

2020 

Департам

ент 

120,0 0,0 Виконано. За 

допомогою 

донорських 

коштів (GIZ та 

Антикорупцій

на ініціатива 

ЄС в Україні). 

4 Встановити та 

розробити 

програмне 

4.1. 

Придбання 

програмного 

2018-

2020 

Департам

ент 

140,0 0,0 Виконано – 

модуль Сервер 

МБК, 



забезпечення 

геоінформацій

ної системи  

містобудівног

о кадастру 

забезпечення 

серверу та 

його 

встановлення 

розроблений 

компанією 

«СОФТПРО». 

За допомогою 

донорських 

коштів (GIZ та 

Антикорупцій

на ініціатива 

ЄС в Україні). 

4.2. 

Придбання  

базового 

програмного 

забезпечення 

2018-

2019 

Департам

ент 

150,0 46,5 Виконано. 

Придбані 

програмні 

продукти 

Digital та 

модулі 

розширення 

програмного 

продукту 

«SOFTPRO: 

Містобудівний 

кадастр» 

4.3. 

Придбання 

програмного 

забезпечення 

(модулів 

розширення 

програми) 

2018-

2020 

Департам

ент 

300,0 1,8 Виконано. 

Закуплена 

лінійка 

модулів  

програм 

ного продукту 

«SOFTPRO: 

Містобудівний 

кадастр» За 

допомогою 

донорських 

коштів (GIZ та 

Антикорупцій

на ініціатива 

ЄС в Україні). 

4.4. Послуги з 

обслуговуван

ня та 

адмініструван

ня 

програмного 

забезпечення ( 

програмного 

комплексу) 

2018-

2020 

Департам

ент 

90,0 20,0 Виконано. 

Закуплено 

розширене 

програмне 

забезпечення  

Digital 

5 Встановити та 

розробити 

геоінформацій

ний портал 

містобудівног

о кадастру 

міста 

Житомира 

5.1. Послуги з 

створення  

інформаційни

х  систем 

(порталу 

містобудівног

о кадастру) 

2018-

2019 

Департам

ент 

20,0 0,0 Виконано.  За 

допомогою 

донорських 

коштів (GIZ та 

Антикорупцій

на ініціатива 

ЄС в Україні). 

5.2. Послуги з 

створення 

інформаційни

х систем 

(створення 

онлайн 

сервісів 

2019-

2020 

Департам

ент 

80,0 0,0 Не виконано. 

Передбачаєтьс

я на наступні 

періоди, у 

зв’язку з 

налагодження

м роботи 



містобудівног

о кадастру) 

геопорталу  

м. Житомир 

5.3. Послуги 

по 

супроводженн

ю та 

обслуговуван

ню 

програмного 

забезпечення ( 

порталу 

містобудівног

о кадастру) 

2019-

2020 

Департам

ент 

14,0 0,0 Виконано.  За 

допомогою 

донорських 

коштів (GIZ та 

Антикорупцій

на ініціатива 

ЄС в Україні). 

6 Сформувати 

інформаційні 

ресурси 

містобудівног

о кадастру 

6.1. Послуги 

по базовому 

наповненню 

баз даних 

2018-

2019 

Департам

ент 

200,0 100,0 Виконано. 

Закуплені 

послуги по 

базовому 

наповненню 

модулів: 

адресний 

реєстр, 

реклама, 

містобудівна 

документація. 

За допомогою 

донорських 

коштів (GIZ та 

Антикорупцій

на ініціатива 

ЄС в Україні). 

6.2. Послуги 

по 

супроводженн

ю та 

обслуговуван

ню 

програмного 

забезпечення ( 

наповненню, 

розширенню 

та оновленню 

баз даних) 

2019-

2020 

Департам

ент 

300,0 75,0 Виконано. 

Закуплені 

послуги по 

базовому 

наповненню 

модулю 

тимчасові 

споруди 

7 Розробити та 

прийняти 

нормативно-

правові акти 

та 

нормативних 

документи, 

що 

визначають 

правову та 

нормативну 

основи 

створення та 

ведення 

містобудівног

о кадастру 

7.1. Розробити 

та прийняти:- 

Положення 

про ведення 

інформаційни

х ресурсів 

Єдиної 

цифрової 

топографічної 

основи міста; 

-Положення 

про ведення 

реєстру адрес 

міста; - 

Положення 

обміну 

інформацією 

2018-

2020 

Департам

ент 

0,0 0,0 Не виконано. 

Зміни в 

законодавстві 

не 

передбачають 

необхідності 

прийняття 

нормативних 

документів. 

Додатково 

планується на 

наступний 

період 



                

 

 

 

 

між службою 

кадастру та 

структурними 

підрозділами 

в процесі 

ведення 

містобудівног

о кадастру; - 

Положення 

реєстрації 

містобудівної 

документації 

та рішень 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня в сфері 

містобудівної 

діяльності в 

містобудівном

у кадастрі; - 

Положення 

надання 

відомостей із 

містобудівног

о кадастру 

8 Розробити 

структури 

інформаційної 

моделі 

містобудівног

о кадастру м. 

Житомира 

8.1. 

Розроблення 

нормативно - 

технічного та 

методичного 

забезпечення 

ведення 

системи ГІС 

2018-

2019 

Департам

ент 

50,0 0,0 Не виконано. 

Відсутність 

фінансування 

8.2. Розробка 

технічного 

проекту 

2018-

2019 

Департам

ент 

90,0 0,0 Не виконано. 

Відсутність 

фінансування 

9 Забезпечити 

постійне 

отримання 

інформації з 

відкритих 

джерел 

9.1. Отримати 

інформацію у 

відповідній 

формі з 

державних 

кадастрів 

України. 

2018-

2020 

Департам

ент 

0,0 0,0 Не виконано. 

Відсутність 

фінансування 

9.2. Отримати 

інформацію з 

державних та 

приватних 

розпорядників 

баз даних. 

2018-

2020 

Департам

ент 

0,0 0,0 Не виконано. 

Відсутність 

фінансування 

Всього     1795,0 402,3  



2. Виконання результативних показників Програми 

№ 

з/п 

Найменування 

показника 

Планове 

значення 

показника 

Фактичне 

значення 

показника 

Причини 

невиконання 

Що 

зроблено 

для 

виправлення 

ситуації 

      

Показник затрат 

1 Кількість 

штатних одиниць 

служби 

містобудівного 

кадастру 

6 6 виконано 

 

- 

 

 

2 

Формування  

технічних засобів 

8 5 Обмежені 

фінансові 

ресурси 

Залучені 

донорські 

кошти.   

 

3 Формування  

програмних 

засобів 

2 2 виконано - 

 

4 Кількість  

розроблених 

нормативних 

актів, що 

регулюють 

питання 

створення та 

ведення 

містобудівного 

кадастру 

10 3 Постійна зміна 

законодавства, 

що змінює умови 

та ставить під 

сумнів 

раціональність 

розробки 

місцевих 

окремих 

порядків. 

Зокрема,  Закони 

України: «Про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих 

актів щодо 

удосконалення 

порядку надання 

адміністративних 

послуг у сфері 

будівництва та 

створення Єдиної 

Готується 

http://bit.ly/32puSir


державної 

електронної 

системи у сфері 

будівництва»;  

«Про 

національну 

інфраструктуру 

геопросторових 

даних»; 

Постанова 

кабінету 

Міністрів 

України від 

20.05.2020 р. 

№ 565-р «Про 

затвердження 

плану заходів 

щодо створення 

та запровадження 

Єдиної 

державної 

електронної 

системи у сфері 

будівництва» 

5 Кількість шарів 

містобудівного 

кадастру, що 

необхідно 

(планується) 

створити 

25 35 виконано - 

Показник продукту 

6 Кількість 

геоінформаційних 

систем 

1 1 Виконано (в тому 

числі, за 

допомогою 

донорських 

коштів) 

- 

 

7 Технічна база 1 1 Виконано (в тому 

числі, за 

допомогою 

донорських 

коштів) 

- 

 

8 Кількість 

створення 

порталів 

містобудівного 

1 1 Виконано (в тому 

числі, за 

допомогою 

донорських 

коштів) 

- 

http://bit.ly/32puSir
http://bit.ly/32puSir
http://bit.ly/32puSir
http://bit.ly/32puSir


 

 

9 Кількість 

створення онлайн 

сервісів 

містобудівного 

кадастру 

1 0 Відсутність 

фінансування 

Планується 

створення 

сервісів у 

2021 році 

10 Кількість 

створених шарів 

містобудівного 

кадастру 

25 35 Виконано (в тому 

числі, за 

допомогою 

донорських 

коштів) 

- 

Показники якості 

11 Динаміка 

отримання 

геоінформації 

110 154 Виконано (в тому 

числі, за 

допомогою 

донорських 

коштів) 

- 

12 Актуалізація 

міських геоданих 

20 20 Виконано (в тому 

числі, за 

допомогою 

донорських 

коштів) 

- 

13 Автоматизація 

отримання 

інформації 

15 20 Виконано (в тому 

числі, за 

допомогою 

донорських 

коштів) 

- 

14 Питома вага 

кількості шарів 

містобудівного 

кадастру до 

загальної 

кількості шарів, 

що планується 

створити 

28 100 Виконано (в тому 

числі, за 

допомогою 

донорських 

коштів) 

- 


