Додаток 2
до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
програми створення містобудівного кадастру Херсонської області на 2021 – 2024 роки
№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1.

Підготовка
обладнання до
встановлення
спеціалізованого
програмного
забезпечення

Перелік заходів
Програми

Термін
викон
ання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування
Джере
(вартість), тис. гривень, у тому числі:
ла
фінанс
2022
2023
2024
ування Всього 2021
рік
рік
рік
рік
1.1. Придбання та установка
2021- Обласна
Облас 241,1
48,1 193,0
ліцензійного системного
2022 державна
ний
програмного забезпечення
роки адміністрація бюдж
інформаційної автоматизованої
ет
системи
1.2. Придбання технічного
2022
обладнання для забезпечення
рік
функціонування інформаційної
автоматизованої системи

Обласна
Облас
державна
ний
адміністрація бюдж
ет

223,5

2.

Формування
інформаційної
автоматизованої
системи

Придбання та установка
спеціалізованого програмного
забезпечення інформаційної
автоматизованої системи

20232024
роки

Обласна
Облас 639,25
державна
ний
адміністрація бюдж
ет

3.

Створення
геопорталу
містобудівного
кадастру (сайту)

Встановлення та налаштування 2023програмного забезпечення, баз 2024
даних базових та профільних
роки
даних, організація робіт з їх
наповнення тестовими даними

Обласна
Облас 339,35
державна
ний
адміністрація бюдж
ет

-

223,5

-

-

-

230,0

-

-

154,5

Очікуваний результат

Встановлено системне
програмне
забезпечення для
функціонування
геоінформаційної
системи
Забезпечено
безперебійне живлення
системи та підвищено
рівень надійності
збереження інформації
409,25 Встановлено
спеціалізоване
програмне
забезпечення
для функціонування
геоінформаційної
системи
Забезпечено
184,85
доступність публічних
інформаційних
ресурсів до геопорталу
містобудівного
кадастру

2
Продовження додатка 2

№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Термін
викон
ання

4.

Інформаційне
наповнення бази
даних
містобудівного
кадастру

4.1. Розроблення та
встановлення уніфікованої
програми електронного
документообігу для
кадастрового обліку та обміну
кадастровими даними

2023
рік

4.2. Розроблення та введення в
експлуатацію
геоінформаційної системи і
геопорталу містобудівного
кадастру

2023
рік

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування
Джере
(вартість), тис. гривень, у тому числі:
ла
фінанс
2021
2022
2023
2024
ування Всього
рік
рік
рік
рік
Обласна
Облас 200,0
200,0
державна
ний
адміністрація бюдж
ет

Обласна
Облас
державна
ний
адміністрація бюдж
ет

600,0

-

-

600,0

-

Очікуваний результат

Забезпечено обмін
уніфікованими
потоками кадастрової
інформації між різними
користувачами і
підсистемами
містобудівного
кадастру
Впроваджено
електронну базу даних
про забудову територій
та населених пунктів
області, введено
картографічну і
текстову растрову
містобудівну архівну
інформацію.
Забезпечено прив’язку
картографічних
матеріалів до єдиної
системи координат,
векторизацію основних
полігонів якісних
показників
картографічної та
містобудівної
інформації
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Продовження додатка 2

№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

5.

Організація
функціонування
Служби
містобудівного
кадастру

Перелік заходів
Програми

Початок робіт з планового
введення даних до
інформаційних ресурсів
містобудівного кадастру,
формування та видачі за
запитами кадастрових
документів і довідок

Термін
викон
ання

Виконавці

2024
рік

Управління
містобудуван
ня та
архітектури
обласної
державної
адміністрації

Разом за Програмою
З них: кошти обласного бюджету

Начальник управління містобудування
та архітектури обласної державної
адміністрації – головний архітектор області

Орієнтовні обсяги фінансування
Джере
(вартість), тис. гривень, у тому числі:
ла
фінанс
2021
2022
2023
2024
ування Всього
рік
рік
рік
рік
Не
потре
бує
фінан
суван
ня

2243,2
2243,2

48,1
48,1

416,5
416,5

1184,5
1184,5

Очікуваний результат

Забезпечено
розгортання
містобудівного
кадастру регіонального
рівня та
функціонування
інформаційних
ресурсів системи

594,1
594,1

Г.ХОДІН

