
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
від «__» __________ 2021 року                                                           №_____ 

 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької  міської  ради 

«Про внесення змін  до рішення  

міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 

«Про затвердження Програми створення  

та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2021 роки» 

  

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 59 

Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Кропивницької  міської  ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької  міської  ради  «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 29 січня  2014 року № 2774  «Про 

затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру                  

у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 

ради на 2014-2021 роки», що додається. 

 

2. Управлінню містобудування та архітектури  забезпечити внесення 

даного проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Андрій  РАЙКОВИЧ

             

 

 

 
Ганна Ткаченко 35 83 51 

 



ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької  міської  ради   

"__" _________ 2021 року    № ____ 
 

Проєкт 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «__» __________ 2021 року                               №_____ 

 

Про   внесення     змін    до     рішення 

міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 

«Про затвердження Програми створення 

та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2021 роки» 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 21 статті 91 

Бюджетного кодексу України, пунктом 22 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька  міська  рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести  зміни  до  рішення міської  ради  від  29  січня 2014 року                     

№ 2774  «Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного  

кадастру  у  складі  управління містобудування та  архітектури Кіровоградської    

міської ради на 2014-2021 роки» (з урахуванням змін, внесених  рішеннями   

міської   ради   від   27 січня 2015 року № 3939, від 20 грудня 2016 року № 733, 

від 12 липня 2018 року № 1769, від 19 грудня 2018 року № 2195,                                 

від 18 грудня 2019 року № 3052, від 26 травня 2020 року № 3300), а саме: 

у назві Програми  створення та розвитку містобудівного  кадастру  у  

складі  управління містобудування та  архітектури Кіровоградської    міської 

ради на 2014-2021 роки (далі – Програма) цифри «2021» замінити на «2022»; 

розділ VІІ Програми  викласти в новій редакції згідно з додатком 1;   

заходи щодо реалізації Програми викласти в новій редакції згідно з 

додатком 2. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію              

з питань архітектурної діяльності, містобудування та капітального будівництва  

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 

 

Міський голова                                                                      Андрій  РАЙКОВИЧ 

 
Ганна Ткаченко 35 83 51 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення Кропивницької  міської  ради   

"__" _________ 2021 року    № ____ 

 

 

 

VІІ. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми  

(нова редакція) 

 

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

 Загальний  обсяг  фінансування  Програми – 5420,7 тис. грн,                            

з них у  2015 році - 890,0 тис. грн, у 2016 році - 973,0 тис. грн, у 2018 році - 

573,0 тис. грн, у 2019 році - 729,0 тис. грн,  2020 році – 804,2 тис. грн,                               

у 2021 році –  1113,5 тис. грн., у 2022 році – 338,0 тис. грн. 

 
 

 

Т.в.о начальника управління містобудування та 

архітектури - головного архітектора міста                      Ірина МАРТИНОВА 
 

 



 

Додаток 2 

до рішення Кропивницької  міської  ради   

"__" _________ 2021 року    № ____ 

 

Заходи щодо реалізації Програми створення та розвитку містобудівного кадастру 
 у складі управління містобудування та архітектури  Кіровоградської  міської ради  на 2014-2022 роки 

(нова редакція) 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 
Замовник Фінансове забезпечення (тис. грн) Результати 

впровадження Всього за 

рахунок 

усіх джерел 

фінан-

сування 

у тому числі за рахунок: 
державного 

бюджету 
обласного 

бюджету 
  міського 

бюджету 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 

Доповнення цифрової 

топографічної зйомки міста 

Кропивницького 
М 1:500 

2016 р. 

Управління містобудування та 

архітектури Кропивницької 

міської ради 

193,0 - - 193,0 

Створення та 

функціонування 

містобудівного 

кадастру 

2019 р.  

729,0 
- -  

729,0 

 

2020 р. 669,0 - - 669,0  

2021 р. 890,0 - - 890,0 

2. 

Доповнення матеріалів                   

(у цифровому вигляді) 

топографічної зйомки міста 

Кропивницького 
М 1:2000 

2015 р. 
Управління містобудування та 

архітектури Кропивницької 

міської ради 

890,0 - - 890,0 Створення та 

функціонування 

містобудівного 

кадастру 2016 р. 780,0 - - 780,0 

3. 
Розробка та створення 

геопорталу містобудівного 

кадастру м. Кропивницького 

2018 р. 
 

Управління містобудування та 

архітектури Кропивницької 

міської ради 
174,0 - - 174,0 

Створення та 

функціонування 

містобудівного 

кадастру 

 

 

4. 

Оновлення технічного 

комплексу геоінформаційної 
системи містобудівного 

кадастру                                                

м. Кропивницького 

2018 р. 
Управління містобудування та 

архітектури Кропивницької 

міської ради 

191,5 

 

- 

 

- 191,5 

Створення та 

функціонування 
містобудівного 

кадастру 



2  

                 Продовження додатка 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 

Придбання комп’ютерного 
забезпечення: 

- серверне обладнання 

(1шт.); 

- комп'ютер в комплекті 

(4шт.); 

-  багатофункціональний 

пристрій) (1шт.); 

проектор (1 шт); 

- пристрій  безперебійного 

живлення  APC (1 шт) 

2018 р. 

Управління містобудування та 

архітектури Кропивницької  

міської ради 

 
 

83,4 

 

74,2 

 

15,0 

16,0 

 

18,9 

- - 

 
 

83,4 

 

74,2 

 

15,0 

16,0 

 

18,9 

Створення та 

функціонування 

містобудівного 

кадастру 

 

 

6. 

Оновлення,навчання та  

технічний супровід 

наявного комплексу 
програмного забезпечення 

геоінформаційної системи 

(gisMapServer, АРМ 

Містобудівника, 

gisMapViewer, ГІС 

ВебСервер ГРАД) 

 

2020 р. 
Управління містобудування та 

архітектури Кропивницької  

міської ради 

75,0 - - 75,0 
Забезпечення 

безперебійного 
функціонування 

ліцензійного 

програмного 

забезпечення  

геоінформаційної 

системи, геопорталу 

2021 р. 80,5 - - 80,5 

2022 р.  90,0   90,0 

7. 

Завантаження, розміщення 

та налаштування 

опублікування  в системі 

містобудівного кадастру   

картографічних даних 

цифрової топографічної 
зйомки міста М 1:500, 

геопросторових даних 

затвердженої містобудівної 

та іншої документації 

 

2020 р. 

Управління містобудування та 

архітектури Кропивницької  

міської ради 

60,2 - - 60,2 

Актуалізація 

геопросторових даних 

містобудівного 

кадастру 
 

2021 р. 99,0 - - 99,0 

2022 р. 248,0 - - 248,0 

8. 

Встановлення та 

налаштування 

програмного забезпечення 

CityPlanner на 1 робоче 

місце 

2021 р. 

Управління містобудування та 

архітектури Кропивницької  

міської ради 
44,0 - - 44,0 

Забезпечення 

функціонування 

містобудівного 

кадастру 

 Всього:   5420,7   5420,7  

Примітка: Обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, передбачених Програмою, зазначені орієнтовно та можуть коригуватись залежно від зміни індексів та показників 

визначення кошторисної вартості, зазначених у Програмі робіт 

Т.в.о. начальника управління містобудування та  

архітектури – головного архітектора міста                                                                                                                                    Ірина МАРТИНОВА


