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Д1ДЕНКО л . 

Ро1+геяиез1-8096-а6Ьёс 
ргауёа.сот.иа 

Про розгляд запиту ^ 
на шформащю , 

МЗ@с1о§1ир. 

Шановна паш Лше! 

На Ваш запит на шформащю вщ 28.12.2015, що надшшов до 
облдержадмшютраци та зареестрований 28.12.2015 за № 473/0/48-15, 
повщомляемо наступке. { 

Згщно 31 статтйю 1 Закону Украши "Про доступ до публ1чно шформацп" 
(дал1 - Закон) публшна шформащя - це вщображена та задокумек тована будь-
якими засобами та йа будь-яких нос1ях шформащя, що була стримана або 
створена в процесс виконання суб'ектами владних повнов шень сво1х 
обов'язюв, передбачених чинним законодавством, або яка зваходиться у 
ВОЛОД1НН1 Суб'еКТ1В владних повноважень, 1НШИХ рОЗПОрЯДНИК1В' Публ1ЧН01 

шформацп, визначених цим Законом. 
Запит на шформащю - це прохання особи до розпоряднш 

надати публ1чну шформащю. що знаходиться у його володшк 
стаги 19 Закону). ' 

Отже, публ1чна шформацк мае зокрема так1 ознаки: гот( 
шформацп, який отримании або створений лише в процес 
суб'ектами владних повноважень своУх обов'язюв, передбачс 
законодавством; заз|далегщь | вщображена або задокументоване 
засобами та на будь-якйх носщх шформащя. 

Таким чином^ Ваш запит пщлягае задоволенню шляхом надання 
електронних копш насту пних документе: 

розпорядження голови облдержадмшютрацп вщ 28.12.2012 
№ Р-992/0/3-12 |про за^гвердження Положения про УПРАВЛ1ННЯ 
М1СТОБУДУВАНЕЙ ТА АРХ1ТЕКТУРИ ДШПРОПЕТРОВСЬКО^ 0БЛАСН01 
ДЕРЖАВНО! АДМЙ1СТРАЦ11"; 

а шформацп 
1 (частина 1 

вий продукт 
1 виконання 
них чинним 

будь-якими 

0080556 



! 

облает! на 

р1шення обласно'1 ради вщ 15.03.2,013 № 421-18/У1 "Пр(4 Програму 
створення та ведения мютобудовного кадастру Дншропетровсько! област1 на 
2013-2017 роки"; 

рипення обласнф" ради вщ 05.12.2014 № 593-28/У1 "Про внесения змш до 
ршення обласно'1 ради вщ 15 березня 2013 року № 421-18/ VI "Прэ Програму 
створення та ведення| мютобудгвного кадастру Дншропетровсько1 
2013-2017 роки 

структура управшння мютобудування та арх1тектури Дншро{петровськоТ 
обласно'1 державно'1 адшшстраци; 

штатний розпис/ на 2015 рш управлшня мютобудування та 
облдержадмшютрацй. 

Додаток: на 16 арк. в 1' прим. 

3 повагою 
1 1 

Перший заступник } 
голови облдержадмшютрацй УЖМАН 

арх1тектури 

Богданов 742 82 03 
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" ДШПРОПЕГРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМИСТРАЦШ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНО! ДЕРЖАВНО! АДМ1Н1СТРАЦИ 

2П-Т2-2ПТ2 м. Дншропетровськ № Р-992/П/3-Т2 

г— -п ^ 
Про затвердження Положения про 
УПРАВШННЯ М1СТОБУДУВАННЯ 
ТА АРХ1ТЕКТУРИ ДШПРОПЕТРОВСЬКО! 

" ОБЯАСНОГ'ДЕРЖАВНОГАДМ1ШСТРА±Ц1' - ^ - — — . _ — 

Керуючись законами Украши „Про М1сцев1 державщ адмшютраца", 
„Про регулювання м1стобуд1вно'1 д1яльност1", „Про архитектур ну-даяльнкть"^ 
постановою Кабшету Мш1стр1в УкраТни вщ 26.09.2012 № 887 „Про 
затвердження Типового положения про структурний тдроздш М1сцево-1 
державно! адмшстрацГГ, розпорядженням голови облдержадмшстраци 
вщ 08.11.2012 № Р-830/0/3-12 „Про структуру обласно! державно! 
адмшстрацГГ (31 змшами та доповненнями): 

1. Затвердите Положения про УПРАВШННЯ М1СТОБУДУВАННЯ ТА 
АРХ1ТЕКТУРИ ДШПР0ПЕТР0ВСЬК01 0БЛАСН01 ДЕРЖАВН01 
АДМ1Н1СТРАЦП, що додаеться. 

2. Координацию робота щодо виконання цього розпорядження покласти 
на заступника голови облдержадмшютрацп зпдно з розподшом 
функцюнальних повно.важень, контроль - залишаю за собою. 

Дктролетоовська обласнэ деожаанэ алм'жстсэци 
№Р-992/0/3-12вщ 28.12.2012 

' !ММИ111П 11111111111111 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
облдержадм1Н1Страци 

28.12.2012 15 ^-§92/0/3-12 

Положения 
про УПРАВЛ1ННЯ М1СТОБУДУВАННЯ ТА АРХ1ТЕКТУРИ 

ДНШРОПЕТРОВСЬКО! ОБЛАСНО! ДЕРЖАВНО! АДМ1Н1СТРАЦП 

1. УПРАВЛ1ННЯ М1СТОБУДУВАННЯ ТА АРХ1ТЕКТУРИ 
ДНШРОПЕТРОВСЬКО! ОБЛАСНО! ДЕРЖАВНО! АДМППСТРАЦЙ (деш -
Управлшня) утворюеться головою облдержадмшютращУ, входить до УУ складу 1 
в межах територп област1 забезпечуе виконання покладених на цей тадроздш 
завдань. 

2. Управлшня шдпорядковане голов1 облдержадмшютращУ, а також 
п1дзв1тне 1 пщконтрольне центральному органу виконавчоУ влади з 
питань буд1вництва, мктобудування та арх1тектури. 

3. Управлшня у своТй д1яльност1 керуеться Конституцдею ,,УкраУни, 
законами УкраУни, актами Президента УкраТни, Кабшету Мшютр1в УкраУни, 
наказами М1шстерств та шших центральних оргашв виконавчо'Г влади, 
розпорядженнями голови облдержадмш1страцп, а також цим Положениям. 

4. Для колепального та профестного розгляду м1стобудтних~та 
арх1тектурних р1шень при Управлшш утворюеться ар>утектурно-
М1стобуд1вна рада (дал1 - Рада) як дорадчий орган, що Д1е на громадських 
засадах. 

5. Головою Ради е начальник Управлшня. 

6. Положения про Раду затверджуеться начальником Управлшня. 

7. Персональний склад Ради затверджуеться головою Ради з 
урахуванням пропозицш територ1альноУ оргашзацш Национально!' спшки 
арх!тектор1в УкраУни. 

л а/12) У/фосет арч ггектура 
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8. Основными завданнями Управления е: 

1) забезпечення реатзацп державно!" полггики у сфер! мютобудування та 
арх1тектури на територи обласп; 

2) здшснення мониторингу реатзаци схеми планування територи обласп 
з урахуванням генерально'! схеми планування територи Украши, стану 
розроблення й оновлення мютобущвно!' документацп та п реал1заци; 

3) сприяння розробленню, проведению експертизи та затвердженню в 
установленому порядку генеральних планов населених пунктов облает!, 
1сторико-арх1тектурних плашв для визначення 1сторичних ареашв населених 
м1сць, 1ншоТ м1стобуд1вно1 документацп; 

4) координащя д1яльност1 суб'екпв мютобудування щодо комплексного 
™"розвитку"територшг*"забудови- населених -пункт№-*~на -територи -обласп, 

полшшення IX архитектурного вигляду, збереження традицшного характеру 
середовища 1 об'екпв архггектурно'1 та м1стобуд1вно1 спадщини. 

9. Управлшня вщповщно до визначених галузевих повноважень виконуе 
так1 завдання: — 

1) забезпечуе у межах сво'1х повноважень: 

захист прав 1 законних штерес1в ф1зичних та юридичних ос1б - суб'екпв 

М1СТ0буД1ВН01 Д1ЯЛЬН0СТ1; 

ефективне 1 цшьове використання бюджетних копгпв; 

здшснення захода щодо запобтання 1 протидп корупци; 

доступ до публ1чноТ шформацп, розпорядником ЯК01 воно е; 
виконання завдань мобшзащйно'1 пщготовки, цившьного захисту 

населения, дотримання вимог законодавства з охорони пращ, пожежно!" 
безпеки; 

реашзацйо державно! политики стосовно захисту шформацп з обмеженим 
доступом; 

захист персональних даних; 

л в/1212/л роект арх 1тепура 



и 

2) бере участь у: 

погодженш проекпв нормативно-правових акпв, розроблених шшими , 
органами виконавчо!' влади; 

шдготовщ звтв'голови облдержадмш1Страцп для Ух розгляду на сесп ' 
обласно!" ради; » 

I 
на пщстав1 проектних ршень мютобуд1вноУ документацп репонального | 

р1вня - у пщготовщ пропозищй: 
И 

до проект1в програм сощально-економ1Чного та культурного розвитку 
облаеп; 

й . ч 
щодо удосконалення адмш1стративно-територ1ального устрою облаеп, ^ 

забезпечуе ведения м1стобуд1вного кадастру територш та населених пункпв | 
облаеп; • I 

пщготовщ пропозищй до проекпв розпоряджень голови 
облдержадмшютрацп, проекпв нормативно-правових акпв, головними 
розробниками яких е шип структурш тдроздши облдержадм1Н1Страцп; 

1 
3) оргашзовуе: ц 

виконання Конституцп т~закошв—'УкраУни, "акйв Президента УкраУни, I 
Кабшету М1шстр1в Украши, М1шстерств, шших центральних оргашв | 
виконавчоУ влади, розпоряджень голови облдержадмшютрацп та здшенюе 
мониторинг Тх реал1зацн; ' 

Та використання арх1в"Них 
докуменпв, даних м1стобуд1вного кадастру; 

проведения в установленому порядку архгсектурних та мютобуд1вних 
конкурсов; | | 

4) анал1зуе стан та тенденцп м1стобуд1вноУ галуз1 у межах облаеп та в ^ 
межах компетенщУ вживае заходов для усунення недолшв; 

г! 
5) вносить пропозицп щодо проекту обласного бюджету в частищ, яка 

передбачае фшансування м1стобуд1вноУ сфери; 

6) розробляе проекта розпоряджень голови облдержадмшютрацп, у Н 
визначених законом випадках - проекта нормативно-правових акпв з питань '( 
реашзащ'У положень мютобуд1вного законодавства; | | <1 

д 

л|/1212/прое>гт врытектура I 
Г 
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22) у межах закону може здшснювати творчу дхяльшсть, пов'язану з 
розробленням М1СТ0буД1ВН01 документацп ВЩП0ВЩН01 територ11, 
проектуванням об'екпв арх1тектури, як1 передбачеш для буд1вництва на 
територи области; 

1 23) ацшсншь шш! пивниваження-, визначеш законом. • 

14. Накази начальника Управлшня, що суперечать Конституцп та 
законам УкраГни, актам Президента Украши, Кабшету Мшютрев УкраТни, 
мшютерств, шших центральних оргашв виконавчоТ влади, можуть бути 
скасоваш головою облдержадмшютрацп, центральним органом 
виконавчоё влади з питань бущвництва, мютобудування та архггектури. 

15. Начальник Управлшня може мати заступниив, яю призначаються та 
звшьняються з посади в установленому порядку. 

16. Граничну чисельшсть, фонд оплати пращ пращвнимв управлшня 
визначае голова облдержадмшютрацп у межах вщповщних бюджетних 
призначень. 

17. Управлшня утримуеться за рахунок коптв державного бюджету. 
Штатный розпис та кошторис Управлшня затверджуе голова 
облдержадмшютрацп за пропозищями начальника Управлшня вщповщно до 
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторис1в бюджетних установ^затвердженого посуановою. Кабшету_1УПшстр1в 
УкраТни вщ 28 лютого 2002 року № 228 (31 змшами та доповненнями). 

18. Пращвники Управлшня вщповщно до законодавства несуть 
вщповщальшсть за невиконання або неналежне виконання покладених на них 
посадових обов'язгав,. порушення есгики. державного, рлуя;бовця та в шдшх_ 
випадках, визначених законом. 

19. Управлшня утворене як юридична особа публичного права, мае 
самостшний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку 13 зображенням 
Державного Герба Украши та свош найменуванням, власш бланки. 

<«в/1212/проект арх1ткму(1а 
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Накази нормативно-правового характеру, я и зачшають права, свободи 1 , 

законш штереси громадян або мають М1ЖВ1ДОМЧИЙ характер, шдлягають I 
державнш реестраци в Головному управлшш юстицн у Дншропетровськш 
облаеп; •> 

I 
12) подае на затвердження голови облдержадмшютрацп проекта ж 

кошторису та штатного розпису Управлшня в межах визначено'1 гранично!' ^ 
чисельност та фонду оплати пращ його пращвншав; 1" 

13) розпоряджаеться коштами у межах затвердженого головою 
облдержадмшютрацп кошторису Управлшня; 

14) здшснюе добхр кадр1в; 

15) оргашзовуе роботу з тдвищення р1вня професшно!" компетентноеи | 

Г державних службовщвУправл1ння; ~ "* • — — — . 

16) призначае на посаду та звшьняе з посади пращвншив Управлшня у 
порядку, передбаченому законодавством Украши, присвоюе Ум ранги 
державних службовщв, заохочуе Ух та притягуе до дисциплшарноУ | 
в1дпов1дальност1; >1 

Г 
17) .проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до л 

повноважень Управлшня; М 

18) забезпечуе дотримання пращвниками Управлшня правил | 
внутршнього трудового розпорядку та виконавськоУ ДИСЦИПЛ1НИ; 1 

I 
19) погоджуе призначення на посади та звшьнення з посад 

кер1вниюв уповноважених оргашв мютобудування та архггектури 
райдержадмшстрацш; 

20) може скасовувати накази кер1вник1в уповноважених оргашв 
мютобудування та архггектури районних держадмшютрацш у випадку, якщо 
вони суперечать КонститущУ та законам Украши, актам Президента УкраТни, 
Кабшету Мшютр1в Украши, мтстерств, шших центральних оргашв виконавчо'1 
влади; 

21) шформуе кер1Бництво облдержадмшютращУ у раз1 покладання на 
Уирашх1шйг-виконання-^)оботй7-що н е нал ежить—де^-функщй-^Уиравлшня ГШ4 
виходить за меж1 його повноважень, а також у випадках, коли структурш I 
пщрозд1ЛИ виконавчого органу мюцевого самоврядування не надають Л 
документа, матер1али, необхщш для виршення порушених питань тощо; | 
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7) готуе (бере участь у шдготовщ): 

самостшно або разом з шшими структурными пщроздшами 
облдержадм1шстраци, вщповщно до компетенцй, шформацшш та аналггичш 
материалы для подання голов1 облдержадмшютраца; 

проекта угод, договори, меморандуми, протоколы зустр1чей делегащй 1 
робочих груп у межах своёх повноважень; 

8) розглядае в установленому законодавством порядку та в межах 
компетенцп: 

звернення громадян; 

звернення суб'егспв мютобудування; 

запита 1 звернення народних депутапв УкраТни та депутата мюцевих рад; 

пропозицй с у б ' е т в мютобудування щодо визначення територш, 
вибору, вилучення (викупу) та надання земель для мхстобудавних потреб згщно 
з м1стобуд1вною документащею, розробляе. та подае до-облдержадмшштрацп 
пропозищ! з цих питань; 

9) шформуе населения про стан здшснення визначених законом 
повноважень; 

10) координуе дшльшсть уповноважених оргашв мютобудування та 
арх1тектури райдержадмш!страц1й; 

11) контролюе органи м1сцевого самоврядування та надае методичну 
допомогу з питань здшснення наданих ш законом повноважень оргашв 
виконавчо'! влади; 

12) здшснюе: 

мон1торинг д1яльност1 уповноважених орган1в м1стобудування та 
арх1тектури райдержадмш1страцш, М1ст обласного значения з питань 
планування та забудови територш на мюцевому рхвш; 

пснноняже.ння, депргпнян1 органами м1Спевого самоврядування; . . . 

1НШ1 передбачеш законом повноваження. 

лв/1212/проекг«рх]тек1ура 
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10. Управлшня для здшснення повноважень та виконання визначених 
завдань мае право: 

одержувати в установленому законодавством порядку В1Д шших 
структурних пщроздшв облдержадмшютращУ, оргашв мюцевого 

угтчиаи—агтарсяшчя^й нрчягтр.жнр тип формы 
власност1 та Ух посадових ос1б шформащю, документа 1 матерхали, необхщш для 
виконання покладених на нього завдань; 

залучати до виконання окремих роб1т, участ1 у вивченш окремих питань, 
що належать до компетенщУ Управлшня, спещалют1в, фах1вщв шших 
структурних шдроздшв облдержадмшютращУ, шдприемств, установ та 
оргашзацш (за погодженням з Ух кер1вниками), представниюв громадських 
об'еднань (за згодою); 

вносити в установленому порядку пропозищУ щодо удосконалення робота 
облдержадмшютращУ у сфер! мютобудування та архггектури; 

користуватись в установленому порядку шформацшними базами оргашв 
виконавчоУ влади, системами зв'язку 1 комушкацш, мережами спещального 
зв'язку та 1ншими техшчними засобами; 

скликати в установленому порядку наради, проводити семшари, кругл! 
столи, конференщУ, виставки з питань, що належать до комр'етенщУ 
структурного шдроздолу. __ __ _ 

11. Управлшня в установленому законодавством порядку та у межах 
повноважень взаемод^е з шшими структурними шдроздшами, апаратом 
облдержадмшютращУ, органами мюцевого самоврядування, територ1альними 

^органами .М1н1стерств, шших центральных оргашв виконавчоУ влади, а також 
шдприемствами, установами та оргашзащями з метою створення умов для 
провадження послщовноУ та узгодженоУ д1яльност1 щодо строгав, перюдичносгп 
одержання 1 передач1 шформацп, необхщноУ для належного виконання 
покладених на нього завдань та здшснення запланованих заходов. 

12. Управлшня очолюе начальник, який призначаеться на посаду 1 
звшьняеться з посади головою облдержадмшютращУ зпдно 13 законодавством 
про державну службу за погодженням з центральним органом виконавчоУ влади 
з питань буд1вництва, мютобудування та архггектури в установленому 
законодавством порядку. 

Начальник' Управлшня за посадою е головним архитектором область 

Начальник Управлшня безпосередньо шдпорядковуеться заступнику 

лв/1212/прмьт архитектура 
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голови облдержадшшстрацп вщповщно до розподшу функцюнальних 
повноважень. 

13. Начальник управлшня: 

1) здшснюе кершництво Управлшням, несе персональну вщповщальшсть 
за оргашзащю та результата його д1яльноеп, сприяе створенню належних умов 
пращ у т д р о з д т ; 

2) подае на затвердження голов! ДншропетровськоТ облдержадмшютрацй 
Положения про Управлшня; 

3) затверджуе посадов1 шструкцц пращвншав Управлшня та розподшяе 
обов'язки м1ж ними; 

4) плануе роботу Управлшня, вносить пропозицй щодо формування 
плашв робота облдержадмшютрацй; 

5) вживае заход1в щодо удосконалення оргатзацп та пщвищення 
ефективносп робота Управлшня; 

6) звггуе перед головою облдержадмшютрацй про виконання покладених 
на Управлшня завдань та затверджених планов робота; 

~"7)може входити до складу^олепГоблдержадМШютрацп; "" — — 

8) вносить пропозицй щодо розгляду на засщаннях колегн питань, що 
належать до компетенцй Управлшня, та розробляе проекта вщповщних ршень; 

* *9) мае право"бутйГприсуГШм наГзаЕ1ДИнЗхТзрТайш"вТгконШчюх'влади та 
оргашв мюцевого самоврядування 1 бути заслуханим з питань, що стосуються 
компетенцй Управлшня; 

10) представляе штереси Управлшня у взаемовщносинах з шшими 
структурними пщроздшами облдержадмшютрацй, з центральним органом 
виконавчо'Г влади з питань буд1вництва, мютобудування та архггектури, шшими 
центральними органами виконавчо1 влади, органами мюцевого самоврядування, 
пщприемствами, установами та оргашзащями - за дорученням ,кер1вництва 
облдержадмшютрацй; 

11) видае у межах сво'1х повноважень накази, оргашзовуе контроль за IX 
виконанням. 

л*П212/прм)сг арытеетура 





ДНШРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

В1С1МНАДЦЯТА СЕС1Я 

Р Ш Е Н Н Я 

Про Програму створення та ведения мктобуд1вного кадастру 
"**> ' ДшпропетровсбкоТ обласпна 2013—201-7 роки—- - ч, 

Керуючись законами Украши „Про М1сцеве самоврядування в 
Украш1", „Про М1сцев1 державш адмш1страци", „Про регулювання 
м1стобуд1ВноТ Д1яльн1сп", Постановою Кабшету Миистр1В УкраТни вщ 
25 травня' 2011 року № 559 „Про м1стобуд1вний кадастр", з метою-
вдосконалення м1стобуд1вноТ даяльност! в област1, ураховуючи подання 
облдержадмвдстрацп, висновки й рекомендадй" постшно! комк:п обласноТ 
ради з питань будхвнищгва, транспорту, зв'язку та благоустрою, обласна 
рада в и р I ш н л а: 

1. Затвердите Програму створення та ведения мютобуд1вйого 
кадастру ДншропетровськоУ облает! на 2013 - 2017 роки (дал! - Програма), 
що додаегъся. 

2. Запропонувати облдержадапшстрацп до 15 числа м1сяця, що 
настае за звггаим кварталом, надавати до обласноТ ради узагальнену 
шформащю про Х1Д виконання заходов Программ. 

3. Координащю робота щодо виконання цього ршення покласти на 
управлшня М1'стобудування та арх'1тектури ДшпропетровськоГ обласноУ 

' " " и з 

" ' • ^ Ж Ж Ш ^ Э З Л У Г Л З ш д 21.03.2013 
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Додаток 
до р!шення обласнох ради 

ПРОГРАМА 
створення та ведения М1стобуд1вного кадастру ДншропетровськоТ 

облает! на 2013 - 201Троки 

м. Дшпропетровськ 
2013 рис 
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1. Склад проблемы та обгрунтуваиня необх^дносп ТГ розв'язання 

шляхом розроблення 1 виконаиня Программ 

Кор1НН1 ЗМ1НИ СОЦ1аЛЬНО-еКОНОМ1ЧНИХ суСПШЬНИХ ВЩНОСИН призвели 
до ЗМ1НИ в1Дносин 1 в галуз1 мзстобудування. Основними инвесторами 
М1стобуд1выо1 дшльност] стали приватш особи. 3 метою забезпечення умов 
щодо ц сталого розвитку органи державно! влади та органи м'юцевого 
самоврядування повинн! впливати на просгорове перетворення 
середовшца життед1яльнос-п з урахуванням державних, громадських 1 
приватних гатерешв шляхом: 

планування територй на державному, репональному та мюцевому 
р!внях; 

мониторингу стану розроблення шстобуд1вно1 документацц на вс«х 
р!внях; 

"визначення державних 1нтереав для 1Х урахування шд час 
розроблення М1Стобуд1вно1 документацп; " 

урахування мхстобудовш» щнносп територи та сприяння и 
включению до ринкового обиу; 

рацюнального використання земель ус1Х форм власность 
Передумовами 'тдвищення ефекгивнос-п впливу оргашв державно! 

влади та оргашв М1сцевого самоврядування на мгстобуддвш процеси 
(з урахуванням державних 1 суспшьних штереав) с: 

1) оновлення: 
топ0фаф1ЧН01 основи в цифровой формз як набор1в профшьних 

геопросторових даних; 
рашше розроблено! мгстобущвноУ документацп; 
2) розроблення М1стобуд1вно! документацц в1дпов]дно до вимог 

чинного законодавства та запровадження системи мютобудхвного 
мониторингу; 

3) створеннята ведения мютобудовного кадастру. 
Даш М1стобуд1вного кадастру, необхадш для провадження 

М1стобуд|вно1 дЬшьносп, проведения землевпорядиих роб1т, забезпечення 
роботи геошформацШних систем, використовуються для задоволення 
шформацшних потреб державних оргашв, оргашв мюцевого 
самоврядування, ф^зичних та юридичних ос1б. 

1нформаЦ1я, що моститься в мютобущвному кадастра е В1Дкритою та 
загальнодоступнок», кр*1м вщомостей, що належать до шформацн з 
обмежеким доступом. & захист здайснюеться вщповцдаими суб'ектами 
•нфпрматпйниУ Ь<НИШ'ИИ чминп-ч-чинням^якпнппавпт^пм. 

Створення та ведения мктобудовного кадастру на репональному 
р1вш, формування комп'ютерноТ бази даних про забудову територШ та 
населених пункпв обласп на основ! оброблення та узагальнення 
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кадастровоТ шформацп базового ртвня потребуе В1дповцщоТ матер1альноУ 
та профамно-техшчноУ бази для виконання кадастрових робгс. 

Постановок) Кабшету Мшхстргв УкраУни вщ 25 травня 2011 року 
№ 559 „Про м1стобуд1вний кадастр" (з1 змшами 1 доповненнями) 
встановлено порядок ведения та структуру м1стобуд1вного кадастру, 
порядок надання шформац'п з м1стобуд1Вного кадастру органам 
державного управлшня, мшцевого самоврядування та шшим суб'ектам 
М1СТ0буД1ВН01 Д1ЯЛЬНОСТ1. 

2. Мета Програми 

Метою Програми е: 
Приведения М1СТ0буД1ВН01 даЯЛЬНОСП у В1ДПОВ1ДШСТЬ до чинного 

- законодавства; — -—•-•-»---•««——» - — —. , ,..,.„••»»,««,« »».»« % -
створення шструменту шдвищення ефеюшвност1 управлхння 

розвитком територ!Й адм1шстративних райошв, населених пунюпв; 
запровадження на обласному р1вш системи геопросторових даних 

М1стобуд1вних кадастр1в обласного та районного р1втв; 
розроблення та- впровадження шформацшноУ—автоматизованоУ 

системи мхстобуд 1 вного кадастру области; 
оргашзащя планового введения до бази даних 1 отримання 

кадастровоУ шформащТ вщповщно до державних будгвельних норм та 
правил. 

М1Стобуд1вний кадастр ДншропетровськоТ обласп призначений для 
забезпечення оргашв мюцевого самоврядування та органов державноУ 
влади шформащею, необх1дною для прийняття управлшських р'ниень, а 
також на догов1рних засадах - шформащею юридичнйх'та ф1зичних осхб' 
для задоволення Ух потреб. 

Обгрунтування шлях1в 1 засобш розв'язання проблемы 

Основш положения створення та ведения М1стобуд1вного кадастру 
ДшпропетровсыСоУ област1 розроблеш на тдстав1 законов УкраУни: „Про 
основи М1Стобудування", „Про регулювання мгстобудавно! д1яльност"Г', 
„Про топографо-геодезичну I картографгчну Д1яльшсть", Постанови 
Кабшету Мш!стр1в УкраУни шд 25 травня 2011 року № 559 „Про 
м!Стобуд1Вний кадастр" (з! змшами 1 доповненнями), ДБН Б.1-1-93 

_^Рарвдок-с1воряннд^_ие^йштя М1стпбуд1вних кадастр!в населених пунк-пв" 
з урахуванням результат узагальнення впчизняного та заруб1жного 
досв1ду ведения територ1альних кадастров. 

Створення м1стобуд1вного кадастру включае в себе: 
розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення; 
придбання та формування програмно-техшчних комплекыв; 
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.16. Очисуваш кшцев! результата виконання репонально'Г цшьово1 

програми. 

Напрями 
показниюв 
Програми 

Наймеяувания 
показннюв 
виконання 
Програми 

Оди-
ннця 
ВИМ1-

РУ 

Значения показннюв Напрями 
показниюв 
Програми 

Наймеяувания 
показннюв 
виконання 
Програми 

Оди-
ннця 
ВИМ1-

РУ 
Усього 

у тому числ! за роками 
Напрями 

показниюв 
Програми 

Наймеяувания 
показннюв 
виконання 
Програми 

Оди-
ннця 
ВИМ1-

РУ 
Усього 

2013 2014 2015 2016 2017 
ЕКОНОМ1ЧН1 Прирост 

швестищйних 
проекгпв 

% 35 - 3 5 10 17 

Сощальш Прискорення 
отримання ВИХ1ДНИХ 
даних суб'ектами 
мютобудування 
(у порхвнянш з 

•2012 роком)-

% 165 - 10 25 55 75 

11. Координащю робота щодо виконання Програми здшснюе 
управлшня мютобудування та архдтектури . облдержадмМстраца, яке 
щоквартально до 15 числа мюяця, що настае за звеним, готуе та подае 
звтпсть -про— виконання Програми до обласноТ — ради—та-
облдержадм! шстрацп. 

Контроль за виконанням Програми здшснюе постшна ком1с1я 
обласноУ ради з питань бущвництва, транспорту, зв'язку та благоустрою. 



ПАСПОРТ 
репональноТ цшьовоТ програми 

1. Назва: Програма створення та ведения м1стобуд!вного кадастру 
Дн1пр9петровськоГ облает) на 2013 - 2017 роки. 

2. Пщстава для розроблення: закони УкраУни ,Дро регулювання 
м1стобуд1вно1 дЬшьшсп", „Про основи мютобудування", „Про топографо-
геодезичну I каргограф1чну Д1яльшсть", Постанова Кабшету Мш1стр1в 
„Про М1Стобуд1вний кадастр" вщ 25 травня 2011 року № 559 (31 змшами I 
доповненнями). 

3. Репональний замовник Програми або координатор: управления 
м1стобудування та архггектури облдержадапшстращТ. 

4. Ствзамовники Програми: -
5. В1Дггов1дальш За виконання: -управлшня- М1стобудування- ~ 

архггектури облдержадмМстралд'Г. 
6. Мета: ефективне використання територш земельних ресурав, 

збшыпення доходно? частини бюджету, забезпечення суб'екпв 
м1стобуд1внок та швестицШноТ даяльносп актуальною комплексною, 
"достоверною ЫфЪрмаЩвегщо'Мае юридичну силу, про дночх на територй" 
ДшпропетровськоУ обласп мютобуд^вш регламента, про мкяобудовну 
цшшеть р!зних територж, 1х фактнчний стан ] використання, а також про 
зм1ни об'еюпв нерухомосп у процесс мк:тобуД1вноТ та швестицшноУ 
Д1ЯЛБНОСП. 

7. Початок: 2013 рпс, закхнчення: 2017 рис. 
8. Етапи виконання: один етап (2013 - 2017 роки). 

_ _ .̂.За1^1ьн1^дбся['и ф1ншсу^ння: 9500 тис. грн. 

Джерела 
фшансу-
вання 

Обсяг 
фшансу-
вапни, 
усього 

ТИС. грн 

За роками виконання Джерела 
фшансу-
вання 

Обсяг 
фшансу-
вапни, 
усього 

ТИС. грн 
2013 
р!К 

2014 
р!к 

2015 
рпс 

2016 
рис 

2017 
рис 

Усього 
I стап 

Державннй 
бюджет - - - — - - -

Обласкай 
бюджет 6000 680 1080 1000 1620 1620 6000 

М1сцев1 
бюджет 3000 - - 1000 1000 1000 3000 

1нпн 
джерела 500 100 100 100 100 100 500 

Усього 9500 780 1180 2100 2720 2720 9500 

лнокчтбтреесы'А оа»сн» рад* »ГА1ЬНМ<ВШЛШ 
•циаллад 1а.цдлш 



4 
оргашзащю робп- з шформацшного наповнення баз даних; 
формування щформацшно-комушкацшно'1 системи. 
Окремим етапом е розроблення схем та проектних р^шень масового 

застосування, результатом якого повинно стати оновлення м1стобуд1вноТ 
документацп регионального р1вня. 

Правовою основою ведения робп: 31 створення мктобудовного 
кадастру ДнтропетровськоУ облас-п, забезпечення матер1альними та 
фшансовими ресурсами мають стати вщповщш р'ппення 
ДншропетровськоТ обласноТ ради. 

Детальш техшчш рхшення з формування програмно-техшчного 
комплексу, топограф1чно1 основи, баз даних мхстобуд1вного кадастру 
повинш бути розроблеш управлениям мктобудування та архггекгури 
Дншропетровсько1 обласно'Г державно? адомшстраци. 

Ведения державного мгстобудшного кадастру, мошторинг об'екта 
—-мхстобудавно'Г даяльнос^тоиуковонметодичне кергвництво здшснюються 

службою мютобудовного кадастру, яка створюеться " як"*"структурний 
шдрозд1'л у склад! управлшня мютобудування та архпектури 
облдержадмшкпрацц. 

— . __ _4 . Строки й етапи виконання Програми 

Програма виконусться в один етап. 
Програма розрахована на п'ять роюв: початок - #013 рж, 

законченна — 2017 рис. 

5. Перел№ зявдань 1 зяход1в Програми 

• -©сновними^завданняйи Програми е: — 
формування програмно-техшчного комплексу геопросторових даних 

мютобудовного кадастру та системи захисту кадастровоТ шформацп; 
перехщ у цифровий формат та введения до бази даних 

М1стобуд1вного кадастру наявно! картограф1ЧНоГ та топографо-геодезично! 
шформацдУ, затверджено! мютобуддвно! документацп, даних про 
адм1Н1Стративно-територ]альний устрш та забудову населених пункпв; 

введения до бази даних м1стобуд'1вного кадастру шформацп з питань 
використання територШ, еколопчного, 1нженерно-геолопчного, 
сейсмичного, пдрогеолопчного та шшого районування територн репону на 
П1дстав1 даних, що надойшли з вщповадних галузевих кадастр1в та 
шформацШних иипъм; 

створення та ведения бази даних про нормативно-правов! акта у 
сфер1 мютобудування, а також буд1вельш норми, державш стандарти 1 
правила; 



5 
фшсащя результатов мотторингу стану розроблення та реал1зацп 

генеральних плашв населених пункпв, плашв зонування теряторай 
(зоншпв) та детальних плашв територШ. 

Реализация Програми забезпечить упровадження та ефективне 
функщонування на обласному р1вн! автоматизованоТ шформаюйноТ 
системи геопросторових даних М1Стобуд1ВНОго кадастру, що 
використовуються для потреб управлшня територ^ями, узагальнення 
кадастрово'Т шформацп, що створюеться на базовому р1внк Перелгк завдань 
I заходов Програми викладено в додатку 1 до додатка до ршення обласноТ 
ради. 

б. Ресурсне забезпечення Програми 

Джерелами ф1нанс^ванняьПротрами с кощти обласдош^та мкцевих 
бюджетш, а також ншн джерела, не заборонеш законодавством. Техншо-
економ1чне обгрунтування та оцшка ресурсного забезпечення Програми 
включае витрати на придбання обладнання та програмного забезпечення, 
виконання шдрядних роб1т щодо формування баз даних та розроблення 
М!Стобуд!вно1 документацп репонального р1вня. Витрати на утрнмання 
тдроздшпг'сЯуЖби м 1стобуд1внйх кадастроьГобласй шею Програмою не 
заплановаш. 

7. Орган1зац1Я управлшня та контролю 
за ходом виконання Програми 

Замовником Програми* е управлшня мютобудування та архггектури 
облдержадмшютрацп. Ошнювання стану ефективносп реал1заци Программ, 
протягЪ'гС^усьогохтроку и вйконання ̂ Д1иснюе'управл1ння мютобудування 
та архггектури облдержадмшютрацй та надае зв1т з пояснювальною 
запискою про результата виконання Програми до обласноТ ради й 
облдержадмш1страц!1 щокварталу до 15 числа мкяця, що настае за звггним 
перюдом. 

Щор1Чно до звггу про пщсумки сощально-економочного та 
культурного розвитку област1 додаеться шформащя про Х1Д виконання 
Програми за попереднш р1к та завдання на наступний. 

Контроль здшснюе постшна комкяя обласноТ ради з питань 
буд1вництва, транспорту, зв'язку та благоустрою. 

Власником системи М1стобуд1вного кадастру е Дшпропетровська 
рйпаг^а ^дуягяпня япм^гутра^^^ргаппралникам—йот—тфпрмятйциу* 
ресурс1В - управлшня м1стобудування та архггектури ДшпропетровськоТ 
обласноТ державноТ адм1шстраци. 

Управлшня мютобудування та архггектури ДншропетровськоТ 
обласноТ державноТ адмшстрацн здШснюе координащю та контроль за 
виконанням передбачених Програмою заход!в, забезпечуе висв!тлення 
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6 
решпзацп Програми в засобах масовоГ шформацй I щоквартально 
(до 15 числа мюяця) протягом 2013 - 2017 роюв подае узагальнену 
шформацио про Х1Д виконання Програми репональним координаторам 
програм. 

8. Оч1куван! кшцев! результата виконання Програми 

Створення м1стобуд1Вного кадастру облает! забезпечить: 
прийняття управлшсысих ршень щодо формування безпечного 

середовшца жиггед1яльност1 населения; 
захист територи вщ насл1ДК1В надзвичайних ситуаций техногенного х 

природного характеру; 
запобггання надм1рно'1 концентрацп на певнШ територи населения та 

об'екпв виробництва; ( 
ефективне. й. над!йне функгцонування об'екггв^будхвйицтва та 

шженерно-транспортноТ гафраструктури; 
охорону та рацюнальне використання природних ресурсов 1 

територш з особлив им статусом, у тому числх ландшафта, об'ектхв 
хсторико-культурно! спадщини, земель сшьськогосподарського 
призначення,воднихресурс1в1 Л1С1В, для сталого розвитку репону. 

Показники оцшки ефективносп виконання Пробами викладено в 
додатку 2 до додатка до ршення обласноТ ради. 



Додаток 1 до дод 
до ршення облас 

;|тка 
юГради 

' Перел1к , 1 
завдань 1 заход!в Програми створення та ведения м1стобуд!Вного кадастру ДншропетровськоТ облаеп 

на 2013-2017 роки 

Назва 
напряму 

Д1ЯЛЬН0СТ1 
(прюритетш 

завдання) 

ЗМ1СТ заходав 
Програми 1 
виконання 

завдання 

Вщпо-
в|дальн1 ' 

за 
внконания" 1 

Стро-
ки 

вшсо-
нання 

Ориятовш обсягй фшансування за роками 
виконання. тис, грн 

Джерела 
фшансу-

вання 
2013 2014 2015 2016. 2017 Усього 

С «куваний 
•езультат 

с нконання -
за: оду, у тому 

числ! за роками 
1 иконавия 

]. Створення 
М1СТОбуД1ВНОГО 
кадастру облает! 

1.1.1нвентаризацк 
та актуал1защя 
М1СТОбуД1ВНИХ 1 
картограф1чних 
матер1ал1в 

Управлшня; 
мштобуду-. 

ванна та 
архггектури 

облдерж-
ЭДМ1ШСТ-

рацц 

I 
I 

2013 -
2017 
роки 

Загальинй 
обсяг, у т.ч.: 10 0 100 

Державиий 
бюджет 
Обласний 
бюджет 
М1сцевий 
бюджет 

200 200 200 800 

100 100 100 300 

1.2. Придбання та 
встановлення 
техшчного 
комплексу 
геошформащйно! 
системи та 
геопорталу 

2013-
2017 
роки 

1н1Я1 джерела 100 100 100 100 100 500 
Загальний 
обсяг, у т.ч.: 180 

Державний 
бюджет 
Обласний 
бюджет 180 И 
Мкцевий 
бюджет 

1шш джерела 

100 100 100 660 

360 

Роз! нток 
М1СТ )буД1ВНОГО 
каде стру 
облг СНОГО Р1ВНЯ, 

ОЛОПЧШ 
напрацювання 
яхого та шформа-
щЙ11 база будуть 
втас фистовува-
тисмдля 
запровадження 
М1С обуД1ВВИХ 
кадютрш 
базового ршня 

100 100 100 300 

пнпрсгежясал оелми* РАНА 3*Г«1ЬН«Ви1Д1Л 
421-18ЛЛ В(Д 15.03.2013 

III 

Эчжуваний 
результат 
виконання 

заходу, у тому 
^сл! за роками 

виконання 

Назва 
напряму 

Д1ЯЛЬИОСП 
(прюритетш 

заедания) 

Зм1ст заход1В 
Програми з 
виконання 

завдання 

Вщпо- | 
В1ДаЛЬИ1 

за ! 
виконання 

Стро-
ки 

вико-
нання 

ОрЁентови! обсяг» фшансування за роками 
виконання, тис, грн 

Джерела 
фшаису-

вання 
2013 2015 2016 2017 Усього 

1.3. Розроблення та 
встановлення 
програмного 
забезпечення та 
формування 
онформащйних 
ресурсов 

2013-
2017 
роки 

Загальинй 
обсяг, у .ч.: 500 600 
Державний 
бюджет 

300 300 300 2000 

Обласний 
бюджет 500 )0* 
Мюцевий 
бюджет 

1.4. Забезпечення 
ДОЯЛЬНСКГП 
геошформацШно! 
системи та 
геопорталу, 
введения 
шформацШних 
ресурив 

1нпп 
джерела 

2014-
2017 
роки 

Загальний 
обсяг, у т.ч.: 
Державний 
бюджет 
Обласний" 
бюджет 

зрс 

$0( 
Мюцевий 
бюджет 
Ъши джерела 

1100 

300 300 300 900 

1500 1200 1200 4200 

1000 1000 1000 3300 

500 200 200 900 

1.5. Установления 
комуншацГй облшу 
та захисту 
шформацн 

2016'-
2017 
роки 

Загальний 
обсяг, у т.ч.: 
Державний 
бюджет 
Обласний 
бюджет 
Мюцевий 
бюджет 
Ъши 
джерела 

ЕЕ 
170 170 340 

120 120 240 

50 50 100 



( Додаток 1 р 
до наказу виконуючого обов!'язки 
управлшня м1Стобудування та 
арх1тектури облдержадмшютрацг 
28.02.2013 № 02к 

С Т Р У К Т У Р А 
управлшня мютобудування та архггектури облдержадмшютрацй 

Шт&тна чисельшсть - 14 ос1б 

Виконуючий обов'язки 
начальника управлшня А.М.КУРБАЦЬКИИ 



ЗАТВЕРДЖУ10! 
штат у кдакосп'^ 14 штатних одиниць 
з м1сячним фонДом зароб1тно'1 плати за 
посадовими окл|да^и 
двадцять тисяч Вю1удесят чотири гривж 
20 084 грн. 

(сума лггерами I цифрами) 

о ? 

(ЧИСЛО,<№СЯЦЬ, рж) 
Л 

Штатний розпис на 201^ рек Л 
управлшня мГстобудування та арх!тектут1и1облдержадм11^'тпацп 

(иазва установи) 
! 

(вводиться в дйо з 1 С1чня 20 

№ 
з/п 

1 

Назва структурного пщроздшу та 
посад 

Начальник управления - головний 
арх1тектор области ( 

2. |Головний спец1ал1ст-бухгалтер 
Всього: 
Вщдш м1стобуд!вного кадастру 

1. 

1ЛЬК1СТЬ шпгатнй) 
посад-' * 

Заступник начальника управлшня 
начальник в1ддшу 

2. Головний спец1ашст 
Всього: 
Вщдш планування, забудови та мютобудёвного нагляду 

1. 
2. 

Начальник вщцшу 
Головний спецёалёст 

3. Провщний спещалёст 
Всього: 
Усього 

5 року) 

Посадовий оклад 
(грн.) 

2638 

1218 

Фон, I 
плати 

посадог 

зароб1Тно'Г 
на мёсяць за 
ими окладами 
(грн.) 

2453 

1218 

1 

14 

I 
Начальник управлшня 
мютобудування та архётектури 
облдержадмшютрацп - головний 
архётектор областё 

1595 
1218 
1218 

М'СГг Г-К 

./о* 

' Голдънчйс'' 
«управлшня 

.. ? * } ! > 

(шдпис) 

,1ал1ст - бухгалтер 
обудування та{ 
щержадмжютркцп 

2638 

121! 

3856 

2453 

6090 
3543 

595 
872 
218 
685 
3084 

1.В.Б >гданов 
(Ш1ШМ1 

о.м.м 
(пмшали 

А 

прдаите ) 

рсцщька 
Г1р13ППШС) 



ДНШРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕС1Я 

Р1ШЕННЯ 

^ТГро^внесення'змш До~р1шення~обласноТ ради 
вщ 15 березня 2013 року X® 421-18А1 

„Про Програму створення та ведения м1стобуд!Вного кадастру 
ДншропетровськоТ обласп на 2013 - 2017 роки" 

- —-В1ДИОВ1ДНО до Конституций УкраУни, керуючись законами- УкраУни • 
„Про м1сцеве самоврядування в УкраУш", „Про регулювання м1стобуд1ВноУ 
дгяльшстР', „Про основи м1стобудування", „Про топографо-геодезичну* I 
к а р т о г р а ф 1 Ч н у д1яльшсть", ураховуючи звернення облдержадмтшстрацп, 
висновки та рёкомендащУ постШноУ койЫУ обласноУ ради з питань 
буд1вництва, транспорту, зв'язку та благоустрою обласна рада 
в и р 1 ш и л а: 

; -{.-Ёнёоти^змГни-дскршення о'бласно^ради-вщ-Й^ёрезня 2013-року—— 
№ 421-18/У1 „Про Програму створення та ведения М!стобуд1вного кадастру 
ДншропетровськоУ облает! на 2013 - 2017 роки" (д&ш - Програма), 
виклавши у новш редакцн Пер ел 1 к завдань 1 заходов Програми (додаток ] 
до додатка до решения обласноУ ради) зпдно з додатком 1, Показники 
оц1Нки ефектавност! виконання Програми (додаток 2 до додатка до 
ршення обласноУ ради) зпдно з додатком 2 та паспорт Програми. 

2. Координашю роботи щодо виконання цього ршення покласти на 
управлшня мютобудування та архгтектури облдержадшшстрашУ, 
контроль - на постШщущюао обласноУ ради з питань буд!вництва, 

Голова обласноТ $&и( в(дд|л ) > |] €. УДОД 
Л*/ 

», "— Шпвопетвовсьга обласна державна аллнствашя 
ч^-р УпоаэиннядлоаодетеаIкттролю 
^ № 12729/0/1-14 вщ 11.12.2014 А>/АЛЬВ1!1В1ДД1П д щ ц д н щшвшщ |« и щи II «• 
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10. Оч1куван] кшцев! результата виконання репональноТ ^шльовоТ 
програми. 

' .. Наимсмування Напрями ' . 1 П0КЯЗННК1В 
показшнов _ виконання Програми „ 1 Програми 

Одиниц; 
ВИМ!ру 

! Значения показншав ' .. Наимсмування Напрями ' . 1 П0КЯЗННК1В 
показшнов _ виконання Програми „ 1 Програми 

Одиниц; 
ВИМ!ру Усього 

у тому числ! за роками 

' .. Наимсмування Напрями ' . 1 П0КЯЗННК1В 
показшнов _ виконання Програми „ 1 Програми 

Одиниц; 
ВИМ!ру Усього 

2013 2014 2015 2016 201' 
економ1чн1 1квентарйзац1я та 

актуашзашя" 
М1СТ0буД1ВНИХ 1 
рртограф1чних 
(матер!ал1в 

тис. 
одиниць 50 10 10 10 10 10 

сошальж Ьрискорення 
ртрИМаЫНЯ ВИХ1ДНИХ 
шаних суб'ектами 
Ыстобудування 
(у пор1внянш з 2012 
роком) 

% 165 - 25 55 85 

11. Координацию роботи щодо виконання Програми здШснюе 
управлшня мютобудування та арх!тектури . обл'держадмшктрацп, --яке--
щоквартально, до'-15 числа* мюяця, що наста с за зв1тним, готуе та подае 
зз)тн1сть про виконання Програми до обласно'1 ради'та облдержадмдабтрацГь 

Контроль за виконанням-. Програми "здшснюе постшна--КОМ1С1Я 
обласноТ ради з питань буд11 

Заступник голови обла 
по внконавчому апара 
керуюча справами 

спорту*, зв'кзку та' благоустрою:! 

Т. ДАЦЬКО 



ПАСПОРТ 

рспонально! шльово! програми 

!. Назва: Програма створення та ведения М1Стобуд)'вного кадастру 
ДншропетровськоТ облает! на 2013 - 2017 роки: 

2. Подстава для розроблення: закони УкраТни „Про регулювання 
М!стобуд1вно'1 д|'яльност1" „Про основи мютобудування", ,Дро топографо-
геодезичну I картограф г чну Д1'яльн1'сть", Постанова Кабшету М:шстр|в 
УкраТни В1Д 25 травня 2011 року № 559 „Про мютобуд!вний кадастр" (31 
зм'шами) та ршення Днтропетровсько'1' обласноТ ради вщ 26 вересня 
2014 року 561-27/У1 „Про Стратепю розвитку ДншропетровськоТ обласн 
на период до 2020 року". 

Еепональний—замовникЧПрограми" або координатор": "управлшня" 
М1Стобудування та архтектури облдержадмшстрацп. 

4. Сшвзамовники Програми: - . 
5. Вщповщальш за виконання: управления м1стобудування та 

зрх1тектури облдержадмЫстрацп. 
6.- -Мета: ,-ефективне використання територш земельних ресурсов, 

зб1льшення доходноУ частини бюджету, забезпечення суб'екп'в М)стобуд1ВноТ 
та швестицшноГ Д1'яльност1 актуальною комплексною, достоверною 
шформашею, що мае юридичну силу, про чинш на територ1! 
ДншропетровськоТ облает! мютобуш'вш регламента, про М1СТобуд!Вну 
цшшеть р1зних територш, Тх фактичний стан : використання, а також про 
зм1ни об'ект1в нерухомост! у пронес: м'ютобушвноУ та ^нвестицщноУ 
Д1ЯЛЬНОСТ1. _ _ 

8. Етапи виконання: один етап (2013 - 2017 роки). 
9. Загальн! обсяги фшансування: 9500 тас. грн. 

Джерела 
фшансування 

Державний 
бюджет 
Обласний 
бюджет 
М1сцев! 

и • -бнадмуир 
1ннл 
джерела 
Усього 

Обсяг 
фшансування, 
усього тис. грн 

6000,0 

.3000,0 

500,0 

9500,0 

2013 

100,0 

100,0 

За роками виконання П 

2014 2015 2016 2017 

100,0 

100,0 

1760,0 

100,0 

2860,0 

2620,0 

•1000,0 

1.00,0 
3720,0 

1620,0 

•4459 

100,0 
2720,0 

Усього | 
Iетап ! 

6000,0 

- 3 0 ^ - 4 -

500,0 

9500,0 

ЯКГРОПЕТРетакл «-ГО0Ч» здгАаниазшип 
В93-28Л/1ВЩ03 и ;ьи 
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3 
Наша 

иапрнму 
П'ШЛЬННС'П 

(нршрктстш 
Г.ШЛППШ!) 

Змйпг шходйп 
Програми I 
ишссжашш 
Зппдини» 

1.4. Забезпечення 
Д|ЯЛЬНС1СГ| 
геоЫформашПмоТ 
системи та 
геопорталу, 
введения 
шформацшиих 
ресурс!в 

1.5. Установления 
комункацш 
обл1ку та захисту 
шформпцн 

- р 
Шлноомалыи ' Строки 

М 
пккошшия 

1ШКО-
кашш 

2 0 1 4 -
2017 
роки 

Оркгитошм обсигн фшянсупашш зя рЛгсалш 
иикопапия, тис, грн 

Джерела 2013 
фшаисушшни 

Загальний 
обсяг, у т.ч.: 

Державний 
бюджет 
Обласний 
бюджет 

"Мюцевий 
бюджет 

2 0 1 6 -

2017 
роки 

шин 
джерела 

Загальинй 
обсяг, у т.ч.: 

2 0 1 4 2015 

800,0 

Державний 
бюджет 

Обласний 
бюджет 

Мюцевий 
бюджет 

|НШ1 
джерела 

300.0 

500,0 

1016 

2200,0 

2017 Усього 

1200,0 

2000.С 

200,0 

1 7 0 , 0 

120,0 

50,0 

1000,0 

200,0 

170,0 

120,0 

50,0 

4200,0 

3300,0 

900,0 

340,0 

240,0 

100,0 

Оадкуияпн 
результат 

иикипашш та: 
У ТОМу 'ПН'Л! 

рок-лми пикон 

2 

Лавдання 
Програми 

Юльк|'сн1 по1са! пики пи копания Програми 
Лавдання 
Програми НаГшснупаими 

П0К:Г}1шк*а 
Одшшцл 
ним!ру 

Знамения п(1к:шшка зп роками Лавдання 
Програми НаГшснупаими 

П0К:Г}1шк*а 
Одшшцл 
ним!ру 

Усього 
за 

Програмою 
2013 
р!к 

2014 
рис 

2015 
р|К 

2016 
рпс 

1.5. Створення системи захисту 
шформацп 

Системи 
захисту 

шформацп 

К'шыость 
засоб1в 2 - - - 2 1.5. Створення системи захисту 

шформацп 
Системи 
захисту 

шформацп 1<ЛЛЬК1СТЬ 
програм 3 - - - 2 

750 

. . . 1.6. ОрганЬащя ро61т Ь планового 
пведения даних до баз даних 
М1СТ0буД!ВН0Г0 кадастру та формуваиня 
ппдач! на запит документ'!в 1 яошдок 

Трудов! 
затрати 

Люднко-
ДН1В 1500 - -

2 

750 

. . . 

II. Яккш показннкк виконання Програми 

Запровадження м^стобушвпого кадастру облает! об'еднае вс! 1скуюн! I створюваш в майбутньому жформа1 
системи в едину шформащйиу мережу^ 



1):|;11:1 | 
н а п р я ч у ] 

Л т.имннт! | 
(11||||1|ШТ1'1 III I 

|;ш.'1:шия) I 

'{.ШСГМХО.'Ш! 
П|1(Н[К1М11 1 
1ЧН,-1111:111114 
Чаплинни 

1.6. ирпшгмши т;\ 
табочнечени* 
И;1Л;шш1 
шформаци'мшх 

I И1ЛИП11 

| 1 | Д 1 Н 1 Н ' | Д Ш П . 1 М 
4:1 

|||||.'1Ш;ШП1| 
О.ТрОКН 
'пики-

,1131111)1 

1 _ „ 
2(11 л -
2017 
'роки 

Усми'О -|ц Нрш-рнмош: 

1_ 

0|НС!П-|1»||| <104-111 
ИНГСП И 
Г)П<| I! |||Й|:Ш0уП!|||111! ЧЯ 
ПКШПШПН, ТИС. I>у 

ча роками 
•с. гру 

2013 Дж̂ н'лп 
фмпниутшпи 

'Ьимлмшм 
пЛеиг̂ г 

4' 
ДержшншП (1кдак1-г 
Оодасшш 
Й|11,'1ЖС1' _ 

МнгцЬШП 
бюджет 
1Ш1М 
лже|>е«;1. 
Зипмн.шш -
_||Ги-11Г, 
ДержанинН 
.бшД'.КГГ 
ОбЛасшш 

. . . 

М̂ имшИ 
йшдаа'Т 
1111111 
я-Атреян 

11)0,0 

10(1,1) 

Заегуиннк ГОЛОП11 
по пшсоплпчому анарат 
керуюча спринимн 

ЗагалышЛ 
ПЩД|Л 

\ НИ 

О'мку н:111нм ' 
р1''п ли 1:1 г 

ПШСШГ.ШИН 1:1\1>.'1у. 
у гиму 1 ними 1:1 

дикими никпп.тпи 



. м ( 
_ : — 

Ь и * 1 ч ! 

До/|.'1'1'<1 к' •2 
до рписння облнсиоТ ради 
(Д0ДС11'ОК ДО ДО,ЦЛТК;> ДО |ШПСШ] 
облоеноТ рпдп шд 15 борочим 
20! .4 року зЧ" 421-1 К/У П 

Пок-.глшкк оцшкн ефеюшитоп шнсошишм Програми егпортшя га недоцич жстобудтного кадастру 
Дшпропстрики.ко? обласп на 2013 - 2017 роки 

{. КЪп.кчсш шжазшиш пикон-.ншя Прогр:шн 

Заидашш 
Программ 

I 
! !. ('гпорснпя кпсюбудштию 
[ 

1.1. 1(рОИС.'ИМтЯ ШПСПТПрнЭПШ? МПЯШШХ 
! м:1Тц)й;1Лт_ 
. 1.2. Осшниешм еучасиою тсхткою 

1 ..V Рочроидсния уш'фжоначоУ 
с.чсктронноТ систсми ,чокумеитооб>гу дли 
кпдпстршиич) оо.'Гасу та обману 
кнллсгролмми .чип ими 

!.'1. Формуишнш службп шстобудимнчо 1 кадастру 

П.шмепупашш 
нтс.нипка 

1\ 1ПЫС1СП. \1Й'СКУП1 
ншщГ11|11пацГ;_ 

Кин.кк'п. часобш 
гсхиишого комплексу 

Кшшсгь 
программой 
щбе-тсичшя 

|С1ЛЫГК:ТЬ 

ТруДОШ 
яатрши 

Куц.кичн шнкн |шк(1Т1 а111П| Пцогцами 
'.!|К1Мс|1иш итсаяит.'а ча роками 

Усы>гп Одпиици 
1ШМ1ру 

Одншни. 

Одшпщь 

Одмшщь 

Одниищ. 
Лшлшш-

ЛШИ 

2 0 1 3 

__1"К 

50 ООО 

15 

30 000 

1 038 

10 000 

201-1. 
Р1К 

10 000 

2015 
|ИК I 2010 

р 11С 

Н10(Ю | И) 000 

1(1 | 5 

И) 

10 000 

3*16 

10 ООП 

.1-1(1 

ИХ 

34. 

•.•ггмматж 
593-28Л'! Шд 05.12.201-4 


