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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
23 квітня

№ 119

2021 р.

8 сесія 8 скликання

Про виконання рішення 6 сесії обласної Ради 7 скликання від 10
листопада 2016 року № 96 «Про комплексну програму створення та
розвитку геоінформаціної системи управління та містобудівного кадастру
Вінницької області на 2016- 2020 роки» (зі змінами)
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», 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», постанов Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» та від 25
травня 2011 № 556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та
державним земельним кадастром», Концепції створення та розвитку
геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької
області, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 26
серпня 2008 року № 334, враховуючи клопотання обласної державної
адміністрації та висновок постійної комісії обласної Ради з питань
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Інформацію «Про виконання рішення 6 сесії обласної Ради 7 скликання
від 10 листопада 2016 року № 96 «Про комплексну програму створення та
розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру
Вінницької області на 2016-2020 роки» (зі змінами)
взяти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури (Ковальов А. Єуф

ц

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

Додаток
до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання
від 23 квітня 2021 року №119
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2016 - 2020 РІК
Управління містобудування та архітектури
_____ Вінницької облдержадміністрації_____
(найменування головного розпорядника коштів програми)
Управління містобудування та архітектури
__________ Вінницької облдержадміністрації__________
(найменування відповідального виконавця програми)
Комплексна програма створення та розвитку геоінформаційної системи
управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр.,
затверджена рішенням 6 сесії Вінницької обласної Ради
7 скликання
від
30.03.2016
р. № 96 (із змінами)
_____________________________________________ у. — ^ V--» ».»«ж..«.».»./_________________________
(найменування програми, дата і номер рішення обласної
Ради про її затвердження)

1. Виконання заходів і завдань Програми____________________________
№
з/п
1.

Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям
Запланований результат
діяльності
Встановлення
програм
Системний обмін геопросторовою
використання
тематичних інформацією із структурними
карт ГІС у структурних підрозділами
підрозділах.
Наладка
функціонування Проведення (за окремим планом)
тематичних карт та паролів короткострокового
семінару
керівників
та
працівників
доступу
уповноважених
органів
Проведення
семінарів
з містобудування
та
архітектури
питань кадастру, моніторингу райдержадміністрацій, міських рад
забудови
та
іншого міст обласного значення з питань
та
супроводження
використання
територій ведення
містобудівного ка;
області

ши-.

Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/напрям
Досягнуті результати
діяльності

Систематичне наповнення
бази даних містобудівного

2 309 містобудівних

к

Наповнення бази містобудівного
для видачі містобудівних умов та
обмежень на забудову земельної
Підтримка
й
оновлення ділянки
(700
містобудівних
(заміна)
топогеодезичних кадастрових довідок)
підоснов
і
програмного
забезпечення,
поповнення
відомостей галузевих баз, Нанесення та прив’язка на єдину
інтерактивної
карти, топографо-геодезичну основу бази
тематичних карт.
даних
містобудівного кадастру
(документація, яка
передається
Управлінню
для
ведення
містобудівного кадастру)

кадастру з видачею
містобудівних кадастрових
довідок
Конвертація та прив’язка до
геоінформаційної системи
містобудівного кадастру
електронних версій
містобудівної документації

кадастрових довідок

151 генеральний план
населених пунктів;
Прив'язано
через
ГІС
містобудівного кадастру
області та розміщено на
окремому порталі для
подальшого розгляду на
АМБР 55 проектів МБД.

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання
№
з/п
1
1.

Показник
2
Показники продукту надані містобудівні
кадастрові довідки службами
містобудівного кадастру за
2020 рік.

Одиниця
виміру
3
кількість

Джерело інформації
4
Відділ
містобудівного
кадастру управління
містобудування та
архітектури
Департаменту

Затверджено
програмою
5
3000

Виконано
6
2309
за зверненнями
суб’єктів
містобудуван-ня

Рівень виконання
до затвердженого
програмою (%)
7
77%
наповнення бази
містобудівного
кадастру
здійснюється по
мірі
надходження
запитів на
отримання
містобудівних
кадастрових
довідок на
забудову
земельної
ділянки

2.

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

Кількість
населених
пунктів

Відділ
містобудівного
кадастру управління
містобудування та
архітектури
Департаменту

Нанесення та
прив’язка на єдину
топографо-геодезичну
основу бази даних
містобудівного
кадастру
(документація, яка
передається
Департаменту для
ведення
містобудівного
кадастру)
346,0

151

100%
(внесена в базу
передана
містобудівна
документація)

тис. грн.
136
39%
Показники ефективності середні витрати на
придбання, встановлення
робочих станцій
геоінформаційної системи та
інших технічних пристроїв,
необхідних для
функціонування
містобудівного кадастру
346,0 тис. грн.
136 тис. грн.
39%
4.
Показники якості
%
Відсоток забезпеченості
програмами
Пояснення щодо розбіжностей Підтримка й оновлення (заміна) топогеодезичних підоснов і програмного забезпечення,
між виконаними показниками і поповнення відомостей галузевих баз, інтерактивної карти, тематичних карт здійснюється по мірі
тими, що затверджені програмою виготовлення топогеодезичних підоснов.
(по кожному показнику)
3.

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1 додаткових заходів, не передбачених програмою: —
3.2 стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді - заплановано
346.00 тис. грн - профінансовано тільки 136,00 тис. грн. (2017 рік: 80,0 тис.грн - придбання ГІС-сервера та клієнтських ПК; 2018 рік:
56.0 тис.грн - оновлення програмного забезпечення і ГІС-сервера);
3.3 результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації
лану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді - 100 % наповнення бази містобудівного кадастру по мірі надходження
запитів на отримання містобудівних кадастрових довідок на забудову земельної ділянки. Конвертація та прив’язка до геоіаформаційної

системи містобудівного кадастру електронних версій містобудівної документації. Прив'язано через ГІС містобудівного кадастру області та
розміщено на окремому порталі для подальшого розгляду на АМБР 55 проектів містобудівної документації. Наповнено портал “Відкрите
просторове планування” (http://pmap.minregion.gov.ua) інформацією щодо чинної містобудівної документації (внесено відомості про усі
1218 генеральні плани населених пунктів області).
3.4
- проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причи
виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення) - відсутні, передбачені Положенням про містобудівний кадастр
за постановою КМУ від 25 травня 2011р. № 559 нормативно-правові акти, наразі не розроблено і не затверджено Мінрегіоном України,
саме: Порядок обміну інформацією між містобудівним та земельним кадастром. Протягом 2019 та 2020 років бюджетні запити Управління
щодо вирішення питання спрямування коштів обласного бюджету у сумі 110,0 тисяч грн. та 100,0 тисяч грн. на виконання заходів
Програми були необгрунтовано відхилені.
3.5. Висновки та пропозиції щодо:
- впливу реалізації Програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону - за період дії Програми
внесено в базу 2309 об’єктів містобудування, які будуть в подальшому враховані при оновлені Схеми планування території Вінницької
області та для врахування при розробленні Схеми планування території України; При внесенні відомостей до бази даних містобудівного
кадастру області видається містобудівна кадастрова довідка, яка містить містобудівні регламенти на забудову земельної ділянки, в тому
числі обов’язкову умову щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно
до вимог ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд”. Повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру
забезпечується систематичним оновленням інформації, в тому числі - доступність містобудівної документації, для прийняття
управлінських рішень на сайті Вінницької обласної державної адміністрації в розділі “Геопортал”, а також опубліковано:
- всі кресленики Схеми планування території Вінницької області у векторному форматі;
- інтерактивну базу даних пам’яток архітектури і містобудування Вінницької області.
- уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку
виконавців, строків виконання - джерела фінансування - кошти місцевих бюджетів та обласного бюджету.

Перший заступник голови обласної Ради

Касові видатки у
звітному році
(роках)
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обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

джерел небюджетних

17

1.

Комплексна програма створення та розвитку гсоінформаційної системи правління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр.
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підоснов 1
програмного
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поповнення
відомостей
галузевих баз,
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державного бюджету

16

К редиторська
заборгованість у
звітному році
(роках)

небюджетних джерел

15

інших місцевих бюджетів

14

обласного бюджету

13

державного бюджету

державного бюджету

12

небюджетних джерел

11

тівінших місцевих бюдже

10

обласного бюджет

9

небюджетних джерел

Фактично профінансовано у
звітному році
(роках)

інших місцевих бюджетів

7

обласного бюджету

6

державного бюджету

5

небюджетних джерел

4

інших місцевих бюджетів

3

обласного бюджету

2

державного бюджету

1

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування заходів
у відповідному
джерелі на 2020 рік
(роки)
з урахуванням змін
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346,0

-

-

-

346,0

-

Начальник управління містобудування
та архітектури облдержадміністрації

-

-

136,0

-

-

136,0

Олександр РЕКУТА

Пояснення щодо
розбіжностей та відхилень

Фінансування обласних програм тис. грн.
Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування
заходу згідно
програми
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