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1. ПАСПОРТ
міської цільової Програми розвитку інформаційної системи                     містобудівного кадастру на 2017-2020 роки (далі – Програма)


1.
Ініціатор розроблення Програми
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
2.
Розробник Програми
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
3.
Відповідальний виконавець Програми
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
4.
Виконавці Програми
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
6.
Терміни реалізації Програми
2017-2020 роки
7.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:
7 870 тис.грн

в тому числі: 

7.1.
Кошти бюджету міста Одеси
7 870 тис.грн
















2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

З метою задоволення інформаційних потреб у плануванні територій і будівництві та формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3320-VI була затверджена Програма створення служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на                   2013-2016 роки. 
За період з 2013 по 2016 роки в рамках Програми побудована сучасна інформаційна система, яка налагодила комунікаційні канали обміну  інформацією з розподіленими базами даних виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Одеської міської ради. Завдяки реалізації заходів Програми організовано відкритий та санкціонований (обмежений) доступ до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, введена в тестову експлуатацію геоінформаційна система  містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру www.ombk.odessa.ua. Також здійснюється постійна актуалізація інформаційних даних містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, комплексних схем тимчасових споруд, земельних ресурсів, об’єктів культурної спадщини, природно-заповідного фонду, озеленення тощо. 
Розпочата розробка нової бази даних реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів на території міста для створення єдиного адресного реєстру м. Одеси.
Створення міської геоінформаційної системи містобудівного кадастру в щільній взаємодії з інформаційною системою «Електронне відкрите місто» в м. Одесі стає інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних технологіях зі створенням центрального сховища даних і визначенням єдності організаційних, технічних та технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня. 
З метою подальшої реалізації державної політики в сфері містобудування щодо створення містобудівного кадастру як державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, постає питання стосовно нових напрямів та етапів розвитку Програми на найближчі роки. 
Враховуючи те, що базовими компонентами функціонування містобудівного  кадастру  згідно  з  постановою  Кабінету  Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» є картографічна топооснова як єдина геопросторова платформа відображення об’єктів нерухомості і містобудування та реєстр адрес як інструмент унікальної  ідентифікації об’єкта, наступним етапом розвитку системи містобудівного кадастру є модернізація та вдосконалення діючої інформаційної системи містобудівного кадастру.
Інженерно-геодезичні вишукування та картографічна інформація (переважно масштабу М 1:500), що існує на цей час на території м. Одеси, виконуються в місцевій системі координат. Більшість установ та підприємств, діяльність яких пов’язана із землевпорядними та геодезичними роботами, використовує саме картографічні матеріали в зазначеній місцевій системі координат.
Крім того, частина державних підприємств, що ведуть реєстр земельних ділянок, зокрема державне підприємство «Центр державного земельного кадастру», здійснюють облік землевпорядної документації з використанням системи координат СК-63.
Тоді як Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено використання топогеодезичних матеріалів виключно в державній системі координат УСК-2000.
Таким чином, по-перше, використання різними суб’єктами кадастрової діяльності різних систем координат ускладнює взаємодію між ними та привносить досить недосконалу систему пошуку та неповну інформацію про об’єкти нерухомості та об’єкти містобудування. 
По-друге, цифрова геодезична топооснова міста (М 1:2000), що виконана в 2012 році в системі координат УКС-2000 і яка використовується в системі містобудівного кадастру м. Одеси, на цей час не є актуальною, оскільки за 5 років з часу її створення на території міста з’явилась значна кількість об’єктів містобудування, інженерно-транспортних споруд, елементів благоустрою, що на сьогодні не відображені на топографічних матеріалах.
Для подальшого розвитку міської інформаційної системи містобудівного кадастру, здійснення містобудівного моніторингу топографічні матеріали          2012 року потребують оновлення згідно зі статтею 23 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Положення про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси як складової частини системи баз даних містобудівного кадастру, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 жовтня 2014 року № 289.
Для ідентифікації об’єктів нерухомого майна та об’єктів містобудування на території міста використовується процедура присвоєння адрес, що фіксуються в Адресному реєстрі м. Одеси. Надання адрес здійснюється відповідно до Положення про Адресний реєстр міста Одеси, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 липня 2009 року № 809.
Однак, надання адрес під час реєстрації об’єктів нерухомості, що здійснювалось до набуття чинності зазначеного Положення про Адресний реєстр або здійснювалось сторонніми суб’єктами всупереч цього Положення, призвело до значних помилок в ідентифікації адрес, дублюванню топонімів, протиріччям в адресації об’єктів (наприклад, земельних ділянок та будівель і споруд, що розміщені на них).
 На  теперішній  час  існує  потреба у формуванні бази даних реєстру адрес м. Одеси, які мають геопросторову прив’язку згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» та Положення про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси як складової частини системи баз даних містобудівного кадастру.
Це дозволить уникнути більшої частини помилок при наданні адрес та ідентифікації об’єктів нерухомості на території міста.

3. Мета Програми  

Метою Програми є модернізація та удосконалення діючої інформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до цілей, визначених в Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року, пріоритетним напрямком якої є «Розумна Одеса», а саме: перехід на електронний документообіг між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади і завершення розробки системи містобудівного кадастру. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми


Належна інформаційна політика у сфері містобудування і територіального планування, її технологічне забезпечення відповідно до новітніх технологій, впровадження автоматизованої системи даних забезпечує вирішення широкого кола завдань управління розвитком територій. 
Передбачені Програмою заходи спрямовані на створення належних умов для чергового введення кадастрової інформації до інформаційної бази даних містобудівного кадастру, обслуговування автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру та забезпечення кадастровою інформацією органів державної влади та місцевого самоврядування, інших суб`єктів містобудівної діяльності. 
Приведення картографічних матеріалів до єдиного стандарту з використанням державної системи координат УСК-2000 дозволить забезпечити належним чином дотримання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині топографо-геодезичних вишукувань та формуванні досконалої автоматизованої системи геопросторових даних у складі містобудівного кадастру.
Актуалізація картографічних матеріалів території міста із застосуванням сучасних ГІС-технологій та GPS-інструментарію створює передумови для відображення існуючого стану використання земель та здійснення  містобудівного моніторингу забудови території міста з високим ступенем повноти інформації.
Досконала адресна ідентифікація будинків і споруд на землях усіх форм власності має базуватись на чітких і унікальних наявних даних про просторову локацію об’єктів нерухомості та земельних ділянок. Тому створення єдиного Адресного реєстру міста, що базується на ГІС-технологіях,  дозволить уникнути помилковості, дублювання та неточності при наданні адрес. 
Положення про Адресний реєстр міста визначається відповідним рішенням органа місцевого самоврядування, згідно з пунктом 23 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр».
Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету м. Одеси.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік. 
Виконання Програми розраховано на період 2017-2020 років.
Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

	Реалізація Програми здійснюється за наступними напрямами:
 удосконалення діяльності служби містобудівного кадастру (забезпечення функціонування технічного комплексу ГІС системи, забезпечення безперебійного функціонування програмного забезпечення, актуалізація інформаційних ресурсів містобудівного кадастру); 
актуалізація картографічної та геодезичної інформації (створення каталогу координат і висот пунктів геомережі в системі УКС-2000, оновлення інженерно-топографічних планів М 1:2000, приведення наявних топографічних матеріалів М 1:500 до державної системи УСК-2000 (МСК-51);
реформування Адресного реєстру м. Одеси (інвентаризація об’єктів Адресного реєстру, створення ГІС-бази даних Адресного реєстру в інформаційній системі містобудівного кадастру. Створення та впровадження атрибутивної бази даних про будівлі та споруди. Створення та впровадження інтерактивного доступу до бази об’єктів Адресного реєстру).
Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2 до Програми.

6 . Очікувані результати та ефективність 

Виконання заходів, визначених Програмою, сприятиме розвитку та подальшому функціонуванню містобудівного кадастру на базі сучасних геоінформаційних технологій, які нададуть можливість звести різні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, яка ефективно застосовується в різних технологіях аналізу й управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві.
В результаті реалізації заходів Програми очікується:
 - приведення картографічних та топо-геодезичних матеріалів, що виконані або виконуються на території міста, відповідно до нормативно-правових актів у сфері містобудування, топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
- перехід усіх суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності в уніфіковану єдину державну систему координат УСК-2000;
- актуалізація цифрової топооснови міста, фіксація результатів моніторингу забудови та іншого використання території міста та відповідності їх положенням Генерального плану міста, іншої містобудівної документації; 
- удосконалення системи надання адрес об’єктам нерухомості та містобудування, які мають просторово-орієнтовану прив’язку на мапі міста, із застосуванням сучасних технологій для використання її державними, комунальними установами, суб’єктами господарювання та фізичними особами в теле-комунікаційному просторі містобудівного кадастру;
- актуалізація та постійне оновлення кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, точно прогнозувати й моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та  розвитку території в цілому.


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління архітектури та містобудування Одеської міської ради та постійна комісія Одеської міської ради з питань планування забудови територій, міського дизайну та архітектури.
Управління  архітектури  та  містобудування  Одеської  міської  ради  до     15 липня (за І півріччя) та до 15 січня (за рік) готує і подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради інформацію про стан її виконання.
Для здійснення поточного моніторингу виконання Програми управління архітектури та містобудування Одеської міської ради надає до департаменту економічного  розвитку   Одеської  міської  ради  до 15 квітня (за І квартал) та до 15 жовтня (за 9 місяців) дані за звітний період про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми.
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради в I півріччі року, наступного за звітним.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління архітектури та містобудування Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеської міської ради не пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.
Звіт повинен містити пояснювальну записку, дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми.
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми в засобах масової інформації.
У разі втрати актуальності Програми, її основної мети та припинення фінансування заходів, достроково припиняється виконання Програми за поданням управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, погодженим з департаментом економічного розвитку Одеської міської ради та департаментом фінансів Одеської міської ради.
   Рішення про дострокове припинення Програми приймає Одеська міська рада.


Секретар ради 								   О. Потапський
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Додаток 1
		до Програми

 


Ресурсне забезпечення міської цільової Програми розвитку інформаційної системи 
містобудівного кадастру на 2017-2020 роки



Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми
Усього витрат 
на виконання Програми
(тис.грн)

2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік

Усього, в т.ч.
2 250,0
3 340,0
1 340,0
940,0
7 870,0
бюджет м. Одеси
2 250,0
3 340,0
1 340,0
940,0
7 870,0
у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
2 250,0
3 340,0
1 340,0
940,0
7 870,0





Додаток 2
до Програми 

Напрями діяльності та заходи 
міської цільової Програми розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2017-2020 роки

№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік

Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру
1.1.
Придбання та встановлення технічних засобів  системи МБК*)
2017 рік
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:

40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
Забезпечення функціонування технічного комплексу ГІС***) 





бюджет м. Одеси

40,0

40,0
0,0
0,0
0,0

1.2.
Продовження ліцензії та техпідтримка серверного обладнання та  робочих місць 
ПЗ **) системи та 
веб-геопорталу містобудівного кадастру
2017-2020 роки
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради 

Усього, в т.ч.:

1 360,0
340,0
340,0
340,0
340,0
Забезпечення безперебійного функціонування ліцензійного програмного забезпечення  ГІС системи





бюджет м. Одеси

1 360,0


340,0

340,0

340,0

340,0

1.3.
Послуги з розроблення сервісів обліку 
та обміну кадастровими даними 

2017-2020 роки
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:

1 550,0
470,0
360,0
360,0
360,0
Актуалізація інформаційних  ресурсів МБК*. 
Системне адміністрування та розробка програмного забезпечення Служби містобудівного кадастру




бюджет м. Одеси

1 550,0

470,0

360,0

360,0

360,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:

2 950,0
850,0
700,0
700,0
700,0


бюджет м. Одеси
2 950,0
850,0
700,0
700,0
700,0

2. Актуалізація картографічної та геодезичної інформації
2.1.
Послуги з переведення картографічних матеріалів Єдиної цифрової топооснови міста в систему УКС 2000 (МСК-51) та її актуалізація
2017-2020 роки
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:
3 700,0
600,0
2 500,0
500,0
100,0
Приведення каталогу координат і висот пунктів геомережі міста до державної  системи УСК 2000  (МСК-51).
Оновлення інженерно-топографічних планів  М 1:2000.
Приведення наявних топографічних матеріалів М 1:500 до державної системи УСК 2000 (МСК-51)




бюджет м. Одеси
3 700,0
600,0
2 500,0
500,0
100,0

Всього за напрямом діяльності


Усього, в т.ч.:
3 700,0
600,0
2 500,0
500,0
100,0


бюджет м. Одеси
3 700,0
600,0
2 500,0
500,0
100,0

3. Формування Адресного реєстру (АР) м. Одеси та моніторингу стану забудови території
3.1.











Організаційні, методичні та технічні заходи з формування єдиного АР****)  м. Одеси  


2017-2020 роки

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
1 100,0
800,0

100,0
100,0
100,0
Інвентаризація об’єктів АР****, створення  ГІС бази даних АР в інформаційній системі МБК. Створення та впровадження атрибутивної бази даних про будівлі та споруди. Створення та впровадження інтерактивного доступу до бази об’єктів АР




бюджет м. Одеси
1 100,0
800,0

100,0
100,0
100,0

3.2.
Моніторинг показників стану і змін об’єктів містобудування 

2018-2020 роки

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
120,0
0,0
40,0
40,0
40,0
Модернізація ГІС системи МБК і 
веб-геопорталу МБК, введення та актуалізація  інформаційних ресурсів МБК




бюджет м. Одеси
120,0
0,0
40,0
40,0
40,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
1 220,0
800,0
140,0
140,0
140,0


бюджет м. Одеси
1 220,0
800,0
140,0
140,0
140,0

Всього за Програмою
Усього, в т.ч.:
7 870,0
2 250,0
3 340,0
1 340,0
940,0


бюджет м. Одеси
7 870,0
2 250,0
3 340,0
1 340,0
940,0


Примітки:
*) МБК – містобудівний кадастр ; 
**) ПЗ – програмне забезпечення;
 ***) ГІС – геоінформаційна система; 
****) АР – Адресний реєстр.


