
№ 
з/п Пріоритетні завдання Зміст заходів Термін 

виконання Виконавці

Орієнтовний 
обсяг 

фінасування 
відповідно до 

програми, тис.грн.

Річний обсяг 
фінансування, 

тис.грн.

Фактично 
профінансовано у 
звітному періоді, 

тис.грн.

Відсоток 
виконання 
заходу, %

1.

Придбати та встановити 
технічний комплекс 

геоінформаційної системи та 
геопорталу містобудівного 

кадастру                       

Придбання програмного 
забезпечення серверу, пуско-

налагоджувальні роботи серверу
2021-2023

Департамент 
містобудування 

та земельних 
відносин (ДМ 

та ЗВ)

30.00 30.00 0.00 0

Придбання програмного 
забезпечення серверу та його 

встановлення
2021-2023 ДМ та ЗВ 110.00 0.00 0.00 0

Придбання програмного 
забезпечення (модулів розширення 

програми)
2021-2023 ДМ та ЗВ 50.00 50.00 0.00 0

Послуги з створення  
інформаційних  систем (порталу 

містобудівного кадастру)
2021-2023 ДМ та ЗВ 20.00 20.00 0.00 0

Послуги з створення 
інформаційних систем (створення 

онлайн сервісів містобудівного 
кадастру)

2021-2023 ДМ та ЗВ 40.00 40.00 0.00 0

Послуги по супроводженню та 
обслуговуванню програмного 
забезпечення (наповненню, 

розширенню та оновленню баз 
даних)

2021-2023 ДМ та ЗВ 150.00 150.00 0.00 0

Послуги по базовому наповненню 
баз даних 2021-2023 ДМ та ЗВ 150.00 150.00 0.00 0

Виконання заходу перенесено на ІІІ 
- ІV квартал

Встановити та розробити 
програмне забезпечення 

геоінформаційної системи  
містобудівного кадастру

2.

Встановити та розробити 
геоінформаційний портал 
містобудівного кадастру 

міста Житомира

3.

Сформувати інформаційні 
ресурси містобудівного 

кадастру
4.

Виконання заходу перенесено на ІІІ 
- ІV квартал

Виконання заходу перенесено на ІІІ 
- ІV квартал

Виконання заходу перенесено на ІІІ 
- ІV квартал

Виконання заходу перенесено на ІІІ 
- ІV квартал

Виконання заходу перенесено на ІІІ 
- ІV квартал

Укладено договір на 
обслуговування програмного 

забезпечення

Дата і номер рішення міської ради, 25.03.2021  №104
 
Відповідальний виконавець Програми Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2021-2023р.
1. Виконання заходів Програми

Інформація про виконання або 
причини невиконання заходу

                        Додаток до листа

Звіт
про результат виконання 

Ведення містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2021-2023 роки
назва міської цільової програми

за ІІ кв. 2021 року



5.

Забезпечити підвищення 
кваліфікації працівників 
служби містобудівного 

кадастру

Регулярно щокварталу проводити 
навчання не менше 1 тижня для 

спеціалістів містобудівного 
кадастру

2021-2023 ДМ та ЗВ 100.00 100.00 0.00 0

Директор департаменту Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

Виконання заходу перенесено на ІІІ 
- ІV квартал
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