УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я № 539
12 квітня 2019 року

46 позачергова сесія 7 скликання

Про затвердження «Районної Програми створення та розвитку
геоінформаційної системи управління та містобудівного
кадастру на 2019 – 2020 роки»
Керуючись приписами п.16 ч.1 ст.43, ст.59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання статті 22 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про містобудівний
кадастр» та з метою реалізації Комплексної програми створення та розвитку
геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької
області на 2016-2020рр., затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 7
скликання від 30 березня 2016 року №96 (зі змінами), розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 10 серпня 2018року №643 «Про
створення та функціонування служб містобудівного кадастру області»,
враховуючи клопотання голови райдержадміністрації від 22.02.2019р.
№01.01.08-805 та рекомендації постійних комісій з питань:
- бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва,
розвитку малого та середнього бізнесу;
- регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно –
територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування,
зміцнення законності та правопорядку районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму створення та розвитку геоінформаційної системи
управління та містобудівного кадастру на 2019 – 2020 роки» (далі Програма) (Додаток 1).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів
Програми, передбачивши видатки на їх фінансування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва,
розвитку малого та середнього бізнесу.

Голова районної ради

Т. Сокотнюк

Додаток
до рішення 46 позачергової сесії
Теплицької районної ради
7 скликання
від 12.04.2019 року № 539

РАЙОННА ПРОГРАМА
створення та розвитку геоінформаційної
системи управління
та містобудівного кадастру
на 2019 – 2020 роки

2019 р.

2. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення
Програми
2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа

відділ містобудування, архітектури та розвитку
інфраструктури районної державної адміністрації
закони
України
«Про
місцеві
державні
адміністрації», «Про регулювання містобудівної
діяльності», «Про містобудівний кадастр»,
постанова Кабінету Міністрів України від 25
травня 2011 року № 559 «Про містобудівний
кадастр», Комплексної програми створення та
розвитку геоінформаційної системи управління та
містобудівного кадастру Вінницької області на
2016-2020рр.,затвердженої рішенням 6 сесії
обласної Ради 7 скликання від 30 березня 2016
року №96 (зі змінами), розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 10 серпня
2018року
№
643
«Про
створення
та
функціонування служб містобудівного кадастру
області»
3 Розробник Програми
відділ містобудування, архітектури та розвитку
інфраструктури районної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми відділ містобудування, архітектури та розвитку
інфраструктури районної державної адміністрації
5. Відповідальний
відділ містобудування, архітектури та розвитку
виконавець Програми
інфраструктури районної державної адміністрації
6. Учасники Програми
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, суб'єкти господарювання усіх
форм власності, які виробляють, оновлюють,
обробляють,
зберігають,
постачають
та
використовують інформаційні ресурси,
що
підлягають реєстрації та обліку в системі
містобудівного
кадастру,
спеціалізовані
організації, які розробляють та встановлюють і
обслуговують програмне забезпечення
7. Термін реалізації
2019-2020 роки
Програми
7.1 Етапи реалізації Програми 8. Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
районний
участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг
9. фінансових ресурсів,
350,0 тис. гривень
необхідних для реалізації
Програми, всього

Загальна характеристика Програми
1. Нормативне обґрунтування
Створення географічної інформаційної системи управління
розвитком району на основі містобудівного кадастру (далі – ГІС)
відповідає повноваженням та завданням районної Ради, обласної, районної
державної адміністрації у сфері інформаційного забезпечення державного
управління розвитком району засобами геоінформаційних технологій
та містобудівного кадастру, на виконання заходів з моніторингу Генеральної
схеми планування території України, затвердженої Законом України
“Про Генеральну схему планування території України”, статті 22 Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Указу Президента
України “Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших
потреб в Україні” від 01.08.2001 року № 575, Державної науково-технічної
програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного
картографування на 2003-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 16.01.2003 року № 37,Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року,
затвердженої рішенням 38 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання
від 04.06.2015 року № 893 (операційна ціль 6.1стратегічної цілі 6), а також
Концепції створення та розвитку геоінформаційної системи управління та
містобудівного кадастру Вінницької області, схваленої розпорядженням
голови Вінницької облдержадміністрації від 26.08.2008 року № 334,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.08.2018 року
№643.
Управління розвитком району має бути територіально орієнтованим,
збалансованим та взаємоузгодженим у розрізі населених пунктів , галузевих
завдань.
Проблема полягає у відсутності єдиного центру та системи збору,
використання й обробки географічно та геодезично прив’язаної інформації
про район, відсутності єдиних кадастрових містобудівних та інших баз даних
на єдиній топогеодезичній основі в єдиній системі координат, що
унеможливлює повноцінне й оперативне інформування суб’єктів
господарювання, органів державної влади про якості й потенціали території,
а
також
унеможливлює
оперативне
територіальне
планування
й прогнозування соціально-економічних та природних явищ, у тому числі
– небезпечних та надзвичайних явищ і процесів.

3. Мета Програми
Метою Програми є створення та розвиток ГІС Теплицького району –
інформаційного забезпечення управління розвитком району, як узгодженого
системного управління розвитком району, галузей, управлінських мереж
в єдиному інформаційному просторі, шляхом організації ГІС - центру
та комунікаційної мережі для постачальників та користувачів інформації
про територію з даними містобудівного кадастру. Окреслена мета відображає
одне з основних завдань відділу містобудування, архітектури та розвитку
інфраструктури районної державної адміністрації.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки та етапи виконання Програми
Запропоновано конкретні напрями, відповідні пріоритетні завдання
та засоби створення та розвитку ГІС для інформаційного забезпечення
управління розвитком Теплицького району:
Напрями діяльності
Пріоритетні завдання
Засоби
1. Створення ГІС
1. Створення служб
Підтримка
для структурного
містобудівного кадастру в
Геоінформаційного
підрозділу
райдержадміністрації
центру області
районної державної
відповідно до вимог чинного (розвиток локальної
адміністрації
законодавства,
мережі містобудівного
враховуючи розпорядження кадастру на базі
голови обласної державної
автоматизованих
адміністрації від 20.08.2018
робочих місць із
року № 643
програмним
2. Підключення
забезпеченням; заміна
спеціального робочого місця мереж зовнішнього
структурного підрозділу
підключення (оптикорайонної державної
волоконний зв’язок та
адміністрації до
ін.).
геоінформаційного центру
Створення
області
комп’ютерної системи
захисту, доступу до
інформації
центрального сервера
та галузевих баз даних.
Розроблення
програмного
забезпечення для
прикладних галузевих
завдань (екологія та

2. Забезпечення
єдиною топографогеодезичною
основою

1.
Створення і оновлення
цифрових топографічних
планів населених пунктів
району мірилами 1:100 000,
1:10 000, 1:5 000, 1:2 000,
1:500.
2.
Приведення прив’язок
та змісту топогеодезичних
планів до вимог службового
або відкритого користування.

3. Створення та
розвиток галузевих
(відомчих),
тематичних баз
даних, їх інтеграція
з ГІС-центром та
базою містобудівного кадастру

1.
Нанесення та прив’язка
на єдину топогеодезичну
основу об’єктів та
комунікацій.
2.
Формування
тематичних галузевих баз
просторових даних.
3.
Обмін галузевою
інформацією з центральним

природні ресурси;
надзвичайні ситуації;
невідкладна медична
допомога; житловокомунальне
господарство;
енергетика; транспорт;
зв’язок;
Держгеокадастр,
архітектурнобудівельний
контроль,культурна
спадщина, водні
ресурси річки Удич та
Кіблич, та ін.)
Використання наявних
топографічних карт,
топогеодезичних
планів, у т.ч.
паперових – для
сканування й
оцифровки.
Дешифрування
наявних
ортофотопланів
району; виконання
нових аерофотозйомок
та їх дешифрування.
Використання:
містобудівної
документації;
цифрових баз даних
геодезичних та
землевпорядних
проектних організацій.
Застосування
галузевих засобів
ведення баз даних,
планів роботи.
Заповнення
тематичних шарів
кадастрових баз, меню
відомостей на
відповідному

сервером, управліннями та
відділами районної Ради та
районнної державної
адміністрації

програмному
забезпеченні.
Розміщення галузевих
баз даних в доступній
мережі з відповідними
рівнями деталізації та
захисту.
4. Створення та
1.
Встановлення базового Застосування готового
розвиток єдиного
ГІС- та кадастрового
апробованого
програмного
програмного забезпечення на програмного
забезпечення
локальній мережі
забезпечення ГІС
містобудівного кадастру, на
“Панорама”, інших
робочих місцях в
сертифікованих
структурному підрозділі
взаємнорайонної державної
конвертованих систем
адміністрації.
просторових баз даних.
2.
Розроблення
Розроблення нових
спеціальних програм для
програмних продуктів
прикладних управлінських
для автоматизованої
задач, встановлення програм системи підтримки
на відповідних робочих
прийняття
місцях.
управлінських рішень з
розвитку району.
5. Створення,
1. Ведення містобудівного Передбачення коштів
розвиток та
кадастру уповноваженими
для
функціонування
інтеграція районних органами містобудування,
містобудівного
та муніципальних
архітектури, житловокадастру у відповідних
ГІС із ГІС-центром і комунального господарства,
бюджетах.
організація
інфраструктури та
інформаційнобудівництва
дозвільної роботи в райдержадміністрації та
районі
приєднання до ГІС-центру.
2. Актуалізація та
оновлення просторових баз
даних.

Реалізація Програми розрахована у наступні етапи:

№
з/п

Етап виконання Програми

1.

Створення та належне функціонування
служби містобудівного кадастру у
районі,
створення
основної
картографічної та кадастрової бази,
відповідного програмного забезпечення
Завершення
створення
єдиної
топографо-геодезичної основи. Розвиток
та
інтеграція
галузевих
геоінформаційних систем та баз даних
Наповнення тематичної інформаційної
бази. Інтеграція з муніципальними
геоінформаційними
системами.
Запровадження автоматизованої системи
підтримки прийняття управлінських
рішень розвитку району.

2.

3.

Термін виконання

2019 р.

2019-2020 р.р.

2019-2020 р.р.

5. Завдання Програми та результативні показники
Виконання відповідних заходів дозволить інформаційно забезпечити
галузеву діяльність в районі та прийняття відповідних управлінських рішень,
підвищити матеріально-технічне та програмне забезпечення органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, скоротити витрати часу та
ресурсів на одержання відомостей про населені пункти та інші території,
спростити та наблизити до користувача інформацію про містобудівні умови
та обмеження і тим самим якісно підвищити інвестиційну привабливість
району.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
і джерела її фінансування
Обсяги фінансування Програми визначено відповідно до комерційної
пропозиції ТОВ «Глобал ГІС» з урахуванням районного бюджету( заходи
щодо утримання служб містобудівного кадастру: закупівля матеріальнотехнічного та програмного забезпечення).
Показники затрат (ресурсне забезпечення Програми) наведені в
додатку 1.

Додаток 1
до Районної програми створення та
розвитку геоінформаційної системи
управління та містобудівного кадастру
Теплицького району на 2019-2020р. р.

Напрями діяльності та заходи
Районної програми створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру
Теплицького району на 2019-2020 р.р.

№ з/п

1

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

2

Перелік заходів
Програми

3

Термін
виконан
ня заходу

4

Виконавці

5

Напрям діяльності: Створення служб містобудівного кадастру в районі
1
Організація
1.1 Організація
2019
Місцеві органи
служб
робочого місця
державної
містобудівного
головних
виконавчої влади
кадастру в
спеціалістів з
районі
містобудівного
кадастру

Джерела
фінансуван
ня

6
Районний
бюджет

Орієнтовані
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. грн.
2019

2020

7

8

35,0

Очікуваний
результат

9
Забезпечення
комплексом
технічних засобів;
придбання та
встановлення
серверного та
комп’ютерного
обладнання;
забезпечення
можливості
створення, друку
звітів та карт

Напрям діяльності: Створення та розвиток єдиного
програмного забезпечення
2
Встановлення
2.1
Встановлення
робочого місця програм
у структурному
використання
підрозділі
тематичних карт ГІС
місцевому
у структурних
уповноваженому підрозділах
органі відділ
містобудування, 2.2 Наладка
функціонування
архітектури, та
тематичних карт та
розвитку
паролів доступу
інфраструктури
райдержадмініст
ра-ції
приєднання до
ГІС-центру
3
Створення
Створення
системи
/завантаження
містобудівного
базових
кадастру
геопросторових
Теплицького
даних на ГІС
району
Сервер,
підключення РМ
користувачів,
рішення прикладних
завдань по веденню
МБК
всього

2019

2019

20192020

відділ
містобудування,
архітектури, та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
відділ
містобудування,
архітектури, та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Районний
бюджети

11

Робочі місця
ГІС з правом
перегляду

Районний
бюджети

4

Робочі місця
ГІС

ТОВ «Глобал ГІС»

Районний
бюджет

114

186

164

186

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради

О. Гуменюк

Електронна
система, що
забезпечує
реалізацію
функцій

