
                                                                                                                                                                         

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.12.2014       Ужгород               № 475 
 
 
Про зміни до Програми 
створення та впровадження 
містобудівного кадастру  
на 2014-2018 роки 
 
 

Керуючись Законом України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" та статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", у зв'язку із неосвоєнням коштів, передбачених Програмою 
створення та впровадження містобудівного кадастру на 2014-2018 роки, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1.Схвалити у новій редакції додаток 1  до Програми створення та 

впровадження містобудівного кадастру на 2014-2018 роки, затвердженої 
рішенням ХХ сесії міської ради VI скликання 28.02.2014р. № 1219, з 
подальшим затвердженням сесією міської ради (додається). 
       2.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Волошина І.І. 
 
 
Міський голова                                                                         В.Погорелов 

 
 
 

  



                                                                                                                                                                                                        

СХВАЛЕНО 
Рішення виконкому 

_05.12.14_№475 
 

 
Напрями діяльності та заходи  Програми створення та впровадження  

містобудівного кадастру м.Ужгорода 
на 2014-2018 роки 

 
Орієнтовні 
обсяги 

фінансува
ння 

(вартість) 
тис.грн., у 

тому 
числі: 

№ 
з/п 

Найменування напрямів 
діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Терміни 
виконання 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансув
ання 

І етап: 
2014 рік 
2015 рік 
2016 рік 

ІІ етап: 
2017 рік 
2018 рік 

 
 
 

Очікуваний  
результат 

1. Розроблення та прийняття 
відповідно до повноважень 
правових актів, нормативних 
документів та методичного 
забезпечення,що визначають 
правову та нормативну 
основи створення та ведення 
містобудівного кадастру на 

Розроблення положення про 
інформаційні ресурси 
єдиної цифрової 
топографічної основи 
території, порядок взаємодії 
між кадастровими 
службами та іншими 
місцевими органами 

2014-2015 
роки 

 

Міськвико
нком 

 

- 
 

- 
 

Розроблення правового, 
нормативного та методичного 
забезпечення. Впровадження у 
практику служб містобудівного 
кадастру єдиних організаційно-
правових, нормативно-
методичних і програмно-
технологічних основ ведення 

  



                                                                                                                                                                                                        

виконавчої влади та 
органами місцевого 
самоврядування. 
 
 
 

підставі державних норм і 
правил 

Проведення інвентаризації 
наявних матеріалів, дані 
яких передбачається ввести 
до містобудівного кадастру 

2014-2015 
роки 

Міськвико
нком 

- - 

містобудівного кадастру. 
Впровадження використання 
керівних документів, що 
забезпечить поетапний розвиток 
системи містобудівного 
кадастру. Проведення аналізу, 
розроблення нормативної 
документації та її адаптація 
(відповідно до будівельних 
норм, технологічних 
регламентів, державних 
стандартів щодо виробництва 
інформаційних ресурсів) для 
забезпечення вимог з ведення 
містобудівного кадастру. 
Складання каталогів 
інформаційних джерел із 
зазначенням назви документа, 
територіальної приналежності 
об'єкта, складу документа, 
об'єму і форми зберігання, 
актуальності інформації 

2. Формування програмно-
технічних комплексів 

Розроблення технічного 
завдання для створення 
геоінформаційної системи 
та геопорталу 
містобудівного кадастру 
(науково-дослідна робота з 
дослідження та прогнозного 
розрахунку параметрів 
програмно-технічного 
комплексу для створення 
містобудівного кадастру 

2014-2015 
роки 

 

Міськвико
нком 

 

- 
 

- 
 

Розроблення концепції системи 
містобудівного кадастру та 
основних технічних вимог до 
геоінформаційної системи і 
геопорталу містобудівного 
кадастру; обґрунтування 
структури та інформаційно-
логічної моделі банку 
містобудівних даних; 
обґрунтування функціональної 
моделі для забезпечення 

  



                                                                                                                                                                                                        

відповідно до регіональної 
особливості введення 
об'ємів інформації, базового 
рівня спроможності 
інформаційного каналу 
тощо) 
 

процесів  збирання, реєстрації, 
оброблення і використання 
геопросторових даних; 
систематизація містобудівної 
документації для інформаційної 
підтримки процесів прийняття 
управлінських рішень у сфері 
містобудівної, інвестиційної, 
землевпорядної та іншої 
діяльностей 

Створення технічного 
комплексу геоінформацій-
ної системи та геопорталу 
містобудівного кадастру 
(придбання та встановлення 
комп'ютерного обладнання) 

2015 рік 
 

Міськвико
нком 

 

Місце- 
вий 

бюджет 
 

2015 рік 
41,0 

 
 

Забезпечення комплексом 
технічних засобів; придбання та 
встановлення комп'ютерного 
обладнання; забезпечення 
можливості створення, друк 
звітів і карт. 
 

Створення уніфікованої 
системи електронного 
документообігу для 
кадастрового обліку та 
обміну кадастровими 
даними (обладнання 
комп'ютерної техніки 
засобами технічного 
захисту інформації, 
приміщень - сигналізацією) 

2015-2018 
роки 

Міськвико
нком 

Місце- 
вий 

бюджет 

2015 рік 
39,0 

 
2016 рік 

8,2 
 

2017 рік 
8,2 

 
2018 рік 

8,2 

Забезпечення реєстрації 
документів у базі даних 
інформаційної системи 
містобудівного кадастру, 
структурованих вихідних 
електронних документів, що 
формуються на основі 
інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру та 
передаються  в інші 
інформаційні системи або 
надаються користувачам; 
встановлення програмних 
засобів формування, ведення, 
контролю та оброблення 
електронних документів у 

  



                                                                                                                                                                                                        

  

інформаційній системі 
містобудівного кадастру 

3. Організація робіт з 
інформаційного наповнення 
баз даних 

Формування інформаційних 
ресурсів містобудівного 
кадастру та введення в 
експлуатацію 
геоінформаційної системи і 
геопорталу містобудівного 
кадастру 

2015-2016 
роки 

Міськвико
нком 

Місце- 
вий 

бюджет 

- Організація первинного 
отримання та ведення даних. 
Створення бази даних та шарів 
щодо затверджених містобудів-
них програм, схем, проектів 
розвитку інфраструктури, 
охорони пам'яток архітектури, 
історії, культури і природи, 
планувальні обмеження на 
підставі містобудівної 
документації тощо. 
 

4. Формування інформаційно-
комунікаційної системи 
обміну інформацією 

Встановлення 
комунікаційних каналів 
обміну інформацією та 
санкціонованого доступу до 
інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру 

2017-2018 
роки 

Міськвико
нком 

- - Налагодження системи 
наповнення та обслуговування 
містобудівного кадастру.  Пос-
тійне забезпечення місцевих 
органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядуван-
ня, заінтересованих підпри-
ємств, установ, організацій і 
громадян містобудівною 
інформацією. 
 

5. Організація і забезпечення 
надання кадастрової 
інформації 

Експлуатація 
геоінформаційної системи 
містобудівного кадастру і 
геопорталу містобудівного 
кадастру, ведення 
інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру 

2017-2018 
роки 

Міськвико
нком 

- - Налагодження системи 
наповнення та обслуговування 
містобудівного кадастру. 
Постійне забезпечення органів 
влади, заінтересованих 
підприємств, установ, 
організацій і громадян 



                                                                                                                                                                                                        

  

містобудівною інформацією. 
 

 Всього за Програмою: 2014-2018 
роки 

 Місце- 
вий 

бюджет 

2014 рік 
- 
 
 

2015 рік 
80.0 

 
2016 рік 

8,2 
 

2017 рік 
8,2 

 
2018 рік 

8,2 
 

 

 
 
 


