
№ 

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. Оптимізувати структуру 

департаменту містобудування 

та земельних відносин міської 

ради

1.1. Збільшити штат служби 

містобудівного кадастру 

Департаменту 

містобудування та 

земельних відносин (далі - 

Департамент). Передбачено 

збільшення штату служби 

містобудівного кадастру 

департаменту 

містобудування та 

земельних відносин: 2021 

рік (+1  од.); 2022 рік (+1 

од.); 2023 рік (+1 од.)

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

2. Забезпечити підвищення 

кваліфікації працівників 

служби містобудівного 

кадастру

2.1. Навчання, участь у 

семінарах та тренінгах для 

спеціалістів служби 

кадастру

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

20,00 0,00 0,00

3 Придбати та встановити 

технічний комплекс 

геоінформаційної системи та 

геопорталу містобудівного 

кадастру                       

3.1. Придбати комп'ютерну 

техніку  ( комп'ютери у 

комплекті), периферійне 

комп'ютерне обладнання  та 

її налагодження

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

50,00 15,20 30,40

Збільшення штату служби містобудівного 

кадастру

Відповідальний виконавець Програми Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми ____2021-2023___________________________________________________________________________________________

1. Виконання заходів Програми

Навчання проводилось за кошти GIZ

Інформація про виконання або причини 

невиконання заходу

Звіт

про результат виконання 

____«Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки» ________________________________

 

назва міської цільової програми

за 2021 рік

Дата і номер рішення міської ради:  від 25.03.2021 № 104

Відсутність нових одиниць у штаті 

Служби містобудівного кадастру



4. Встановити та розробити 

програмне забезпечення 

геоінформаційної системи  

містобудівного кадастру;

4.1. Придбати  базове 

програмне забезпечення та 

його оновлення

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

70,00 0,00 0,00

4.2. Придбати програмне 

забезпечення (модулів 

розширення програми)

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

150,00 49,85 33,23

4.3. Послуги з 

обслуговування та 

адміністрування 

програмного забезпечення ( 

програмного комплексу)

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

80,00 45,00 56,30

5 Придбати та оновити 

програмне забезпече ння 

містобудівного кадастру

5.1. Послуги з створення 

інформаційних систем 

(створення онлайн сервісів 

містобудівного кадастру)

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

100,00 0,00 0,00

6. Сформувати інформаційні 

ресурси містобудівного 

кадастру

6.1. Послуги по базовому 

наповненню баз даних

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

100,00 24,90 24,90

6.2. Послуги по 

супроводженню та 

обслуговуванню 

програмного забезпечення ( 

наповненню, розширенню та 

оновленню баз даних)

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

100,00 0,00 0,00

7. Розробити та прийняти 

нормативно-правові акти та 

нормативних документи, що 

визначають правову та 

нормативну основи створення 

та ведення містобудівного 

кадастру

7.1. Розробити та 

прийняти:Положення про 

ведення інформаційних 

ресурсів Єдиної цифрової 

топографічної основи міста; 

Положення про надання 

відомостей із містобудівного 

кадастру

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

0,00 0,00 0,00

8. Створити та актуалізувати бази 

даних містобудівного та 

суміжних кадастрів

8.1 Створити бази даних 

містобудівного кадастру

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

150,00 0,00 0,00

8.2 Інтегрувати зовнішні 

суміжні бази даних з 

містобудівним кадастром

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

100,00 0,00 0,00

За кошти бюджету закуплено базове 

наповнення модулю "містобудівна 

документація", а базове наповнення 

модулю "культурна спадщина" закуплено 

за кошти GIZ 
Планується в 2022

Постійні зміни в законодавстві не дають 

можливості реалізувати захід. Планується 

в 2022

Планується в 2022

Планується в 2022

Планується в 2022

За кошти бюджету закуплено модуль 

"містобудівна документація", а модуль 

"культурна спадщина" закуплено за 

кошти GIZ

Технічна підтримка геоінформаційної 

системи постійно діє

Зміни, які відбулись у законодавстві не 

дозволили оперативно реалізувати захід. 

Але роботи по підготовці он-лайн 

сервісів вже ведуться



9 Придбати та оновити 

програмне забезпечення 

містобудівного кадастру

9.1 Оновити існуючі 

програмні комплекси та 

закупити нові

2021-2023 Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

Житомирської міської 

ради

50,00 0,00 0,00

№ 

з/п

Відсутність нових одиниць у штаті Служби містобудівного кадастру

Зміни, які відбулись у законодавстві не дозволили оперативно 

реалізувати захід. Але роботи по підготовці он-лайн сервісів вже 

ведуться. Готується технічне завдання

2

1

0

0

37

1

370

0

14,8

4

1

2

3

15

1

150

300

21,4

Кількість нових програмних засобів (в тому числі, модулів, 

Кількість створених геопорталів містобудівного кадастру

Кількість нових технічних засобів, що планується придбати

Кількість створених онлайн сервісів містобудівного кадастру 

Кількість створених шарів містобудівного кадастру

Кількість серверів

Динаміка створення шарів, порівняно з попереднім роком

Динаміка створення онлайн сервісів містобудівного кадастру, 

порівняно з попереднім роком

Питома вага кількості створених шарів містобудівного 

кадастру до загальної кількості шарів, що планується 

створити

Що зроблено для виправлення ситуації

Кількість геоінформаційних систем 11

Зміни, які відбулись у законодавстві не дозволили оперативно 

реалізувати захід. Але роботи по підготовці он-лайн сервісів вже 

ведуться

2. Виконання результативних показників Програми 

Найменування показника Планове значення показника Фактичне значення показника Причини невиконання

Планується в 2022



020Питома вага кількості онлайн сервісів містобудівного 

кадастру до загальної кількості шарів, що планується 

створити

Зміни, які відбулись у законодавстві не дозволили оперативно 

реалізувати захід. Але роботи по підготовці он-лайн сервісів вже 

ведуться


