ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися
за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
_____________
Європейського союзу___________________
Назва проекту
Ініціатор проекту
Замовник проекту
(у разі наявності)

Створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення
містобудівного кадастру Миколаївської області
Миколаївська облдержадміністрація, 54001, м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 22, код ЄДРПОУ 00022579
Управління містобудування та архітектури Миколаївської
облдержадміністрації, 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська,
21,
код ЄДРПОУ 35989356

Програма регіонального
розвитку

«Інноваційна економіка та інвестиції», за напрямом: 4.4 стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та
підтримки інноваційної діяльності.

Формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного
Назва завдання Державної
інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок
стратегії регіонального
інвестиційних можливостей регіонів України.
розвитку на період до 2020
року, якому відповідає проект
Регіон(и), територія(ї) або
Миколаївська область
місто(а), що отримають вигоду
від реалізації проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
Разом
фінансування проекту:
з державного бюджету

з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

24 місяці
5 800 000 грн.
1 рік

2 рік

5 800 000 грн.

5 468 000 грн.

332 000 грн.

-

-

-

О1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.
501. Організація функціонування служби містобудівного
кадастру.
502. Забезпечення доступу до публічних інформаційних
ресурсів містобудівного кадастру в Інтернеті.
Цільовими групами та бенефіціарами проекту являється все
населення Миколаївської області, органи управління та
підприємства, а саме:
- юридичні особи - 43693 осіб;
- підприємства - приблизно 10000;
- обласна державна адміністрація - 1;
- районна державна адміністрація - 19;
- органи місцевого самоврядування - 313.
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Очікувані результати проекту

Ю. Організація функціонування служби містобудівного
кадастру.
Я2. Підготовка кадрів та офісних приміщень.
Я3. Встановлення комплексної системи захисту інформації.
Я4. Введення в експлуатацію геопорталу містобудівного
кадастру.

Реалізація
містобудівного
кадастру
та
геопорталу
містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи
управління
актуальною
і об'єктивною
геопросторовою
інформацією
про
дійсний
стан
і
статус
об’єктів
землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик,
функціонального використання, результатів економічної оцінки,
метричні дані тощо.
Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів
і послуг, можливість отримання інформації у текстовому
і графічному вигляді на паперових та електронних носіях,
а також шляхом регламентованого доступу через мережу
Інтернет.
Формування і утримання служби містобудівного кадастру на
державному рівні здійснюються за рахунок коштів державного
бюджету, на регіональному та базовому (адміністративний
район, місто) рівнях - за рахунок коштів відповідних місцевих
бюджетів або інших джерел, не заборонених Законом.
Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі і не має
обмеження в доступі, надається суб'єкту містобудівної
діяльності за його запитом. Надання суб'єктам містобудівної
діяльності зазначеної
інформації здійснюється безоплатно.
Видача
кадастрових аналогових документів проводиться
безоплатно. Довідкова інформація містобудівного кадастру
зацікавленим суб'єктам містобудівної діяльності
надається
безоплатно.
Реалізація Проекту дасть змогу створити нормативно Інші економічні вигоди
правове поле діяльності, що дозволить запобігти протиправним
(наскільки дотичне)
діям та уникнути інших помилок у сфері містобудування,
ефективно здійснювати виконавчим органам міської, селищної,
сільської ради виконання делегованих повноважень у сфері
містобудування, забезпечити захист інвестиційної діяльності
у сфері містобудування та створення відповідних умов для її
реалізації, надавати суб'єктам містобудування, населенню
області достовірну, прозору інформацію.
Дані містобудівного кадастру необхідні для провадження
Соціальний вплив (наскільки
містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт,
дотичне)
забезпечення
роботи
геоінформаційних
систем,
використовуються для задоволення інформаційних потреб
державних
органів, органів
місцевого
самоврядування,
фізичних і юридичних осіб.
До містобудівного кадастру вноситься інформація стосовно
Екологічний вплив (наскільки
екологічних та інженерно-геологічних характеристик окремих
дотичне)
територій і земельних ділянок, можливості провадження на
них містобудівної діяльності з урахуванням
планувальних
Економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту (наскільки дотичне)

з
обмежень на підставі відповідної містобудівної документації,
даних екологічних,
гідрометеорологічних,
радіологічних,
санітарно-гігієнічних та інших досліджень, а також на
підставі даних, отриманих з відповідних галузевих кадастрів
та інформаційних систем
щодо
питань
використання
територій,
їх
екологічного,
інженерно-геологічного,
сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування, що
дозволяє ефективно планувати та встановлювати стійкий режим
користування екологічним середовищем.
Основна діяльність за
проектом

Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту

1. Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких
передбачається внести до містобудівного кадастру.
2.
Розроблення
технічного
завдання
на
створення
геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного
кадастру.
3. Придбання та встановлення технічного комплексу
геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного
кадастру.
4. Розроблення уніфікованої системи документообігу для
кадастрового обліку та обміну кадастровими даними.
5. Встановлення та розроблення програмного забезпечення
геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного
кадастру.
6. Формування інформаційних ресурсів містобудівного
кадастру.
7.
Проведення
навчання
кадрів
за
спеціалізованими
напрямками.
8. Підготовка офісних приміщень.
9. Придбання та встановлення програмних та технічних засобів
захисту інформації.
10. Проведення державної експертизи комплексної системи
захисту інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.
11. Введення в експлуатацію геопорталу містобудівного
кадастру
Введення в експлуатацію геоінформаційної системи і
геопорталу містобудівного кадастру забезпечить покращення
інвестиційного клімату та створення прозорих та комфортних
умов для роботи підприємців, застосування Європейських
стандартів управління територіальним розвитком, підвищення
якості управлінських рішень завдяки моделюванню оцінки їх
наслідків, підвищення ефективності впливу органів державної
влади та органів місцевого самоврядування. Інформація, що
міститься в містобудівному кадастрі, є відкритою та
загальнодоступною.
Формування і утримання служби містобудівного кадастру на
державному рівні здійснюються за рахунок коштів державного
бюджету, на регіональному та базовому (адміністративний
район, місто) рівнях - за рахунок коштів відповідних місцевих
бюджетів або інших джерел, не заборонених Законом.
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Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
¥
послуг іноземного виробника,
які використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Не застосовується до даного проекту

Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)

Не застосовується до даного проекту

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту

Ініціатор - Миколаївська облдержадміністрація,
Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора (замовника) Р 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, тел. 0512 37 40 51,
e-mail: cancelan®,mk.gov.ua, httD://www.mk.gov.ua.
проекту
Замовник - Управління містобудування та архітектури
Миколаївської
облдержадміністрації54001,
м. Миколаїв,
вул. Адміральська, 21, тел./факс 0512 37 49 65,
e-mail: arhoblfo!mksat.net.

Перший заступі
голови облдер> (дміністраци, \
виконувач фуш уй і повноважень
голови облдер> дміністр^ції

В.В.Бонь

