
 

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  3 квітня  2015 року         № 499 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної комплексної  

програми з розроблення (оновлення)  

містобудівної документації територій  

та створення містобудівного кадастру  

Голованівського району на  2015-2018 роки 

 

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері 

містобудування та архітектури на усій території району шляхом забезпечення 

територій населених пунктів актуалізованою містобудівною документацією, а 

також створення містобудівного кадастру Голованівського району, керуючись 

статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», 

 

                                              районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити районну комплексну програму з розроблення (оновлення) 

містобудівної документації територій та створення містобудівного кадастру 

Голованівського району на 2015-2018 роки (далі – Програма) (додається). 

 

2. Районній державній адміністрації спільно з органами місцевого 

самоврядування забезпечити реалізацію даної Програми. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань екології, благоустрою, споживчого ринку, побутового 

обслуговування населення та житлово-комунального господарства 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 



Паспорт програми  

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Сектор регіонального розвитку, містобудування та 

архітектури районної державної адміністрації 

  

2. 

  

Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 

559 “Про містобудівний кадастр”, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 26.12.2011 року 

№1074 “Про утворення служби містобудівного 

кадастру”,  Законів України „Про основи містобудування”, 

„Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про 

Генеральну схему планування території України”, „Про 

місцеві державні адміністрації” 

3. Розробник програми 
Сектор регіонального розвитку, містобудування та 

архітектури районної державної адміністрації 

4. 
Співрозробники 

програми 
- 

5. 
Відповідальний 

виконавець   програми 

Сектор регіонального розвитку, містобудування та 

архітектури районної державної адміністрації 

6. Учасники програми 

Служби містобудівного кадастру у складі спеціально 

уповноважених органів містобудування та архітектури 

місцевого рівня, місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання усіх 

форм власності, які виробляють, оновлюють, обробляють, 

зберігають, постачають та використовують інформаційні 

ресурси, що підлягають реєстрації та обліку в системі 

містобудівного кадастру, спеціалізовані організації, які 

розробляють та встановлюють і обслуговують програмне 

забезпечення 

7. 
Термін реалізації 

програми 
І етап – 2015-2016 роки, ІІ етап – 2017-2018 роки 

8. 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми 

                             Місцеві та районний                     

9. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, 

                       2388,0 тис. гривень 

  у тому числі:   

1) районний бюджет 310,0 тис. гривень 

2) 
коштів місцевих 

бюджетів 

2078,0 тис. гривень 

3) коштів інших джерел 0 тис. гривень 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

         рішення Голованівської  

районної ради 

від 03 квітня 2015 року  

№ 499 

 

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

з розроблення (оновлення) містобудівної документації територій 

 та створення містобудівного кадастру  

Голованівського району на 2015-2018 роки                                                                       
 

 Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 
В районі  налічується 22 сільських та 2 селищні ради. Більшість наявної 

містобудівної документації по населених пунктах Голованівського району  

розроблялася в 70-80-х роках і на сьогоднішній день втратила актуальність. 

Середній показник терміну дії генерального плану становить в межах 25-30 

років. Дані аналізу свідчать, що станом на 01.01.2015  із 50 населених пунктів 

району по17-х взагалі немає ніякої містобудівної документації. 

 

Проект районного планування Голованівського району був розроблений 

інститутом «Укрміськбудпроект» у 1983 році. Території населених пунктів та за 

їх межами забудовуються без врахування  загальної стратегії розвитку. 

Виникають труднощі в інженерному забезпеченні, частина ділянок, виділених 

під будівництво, використовується не за призначенням. 

 

Відсутність сучасної містобудівної документації призводить до хаотичної 

забудови населених пунктів, неефективного використання територій, стримує 

реалізацію інвестиційних проектів. 

 

Повільними темпами оновлюється планувальна документація, що викликано, з 

одного боку, недостатнім фінансуванням в необхідних обсягах цих робіт з 

місцевих бюджетів, відсутністю топографо-геодезичного матеріалу в 

електронному вигляді та відповідних сучасних геоінформаційних технологій. З 

іншого боку – недостатнім контролем та організаційною роботою з боку 

органів місцевого самоврядування за організацією розроблення та 

затвердження містобудівної документації населених пунктів  відповідно до 

вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“. 

 

Враховуючи зміни в законодавстві, генеральні плани та проект районного 

планування Голованівського району потребують коригування.  

 

З метою збереження природно – заповідного фонду, історико-культурної 

спадщини та рекреаційних зон, пропонується: забезпечити містобудівною 

документацією, в першу чергу, населені пункти, які є найбільш економічно 

розвиненими: смт Голованівськ, селище Голованівськ, смт Побузьке, село 

Перегонівка. 



Решту містобудівної документації  необхідно відкоригувати.   

 

Відсутність відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру 

регіонального рівня, комплексної системи моніторингу стану розроблення 

містобудівної документації - генеральних планів населених   пунктів, планів 

зонування територій (зонінгів), детальних планів не дає можливості 

забезпечити в повному обсязі ефективне управління розвитком території та 

раціональним використанням земельних ресурсів для містобудівних потреб. 

 

Відсутність належного моніторингу містобудівних процесів стримує розвиток 

територій та приводить до нераціонального використання їх ресурсів. 

 

На цей час в області існує система земельного кадастру із внесенням інформації 

про земельні ділянки. Інформаційні ресурси галузевих кадастрів та 

інформаційних систем з питань використання територій, екологічного, 

інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування 

території регіону на підставі даних відповідних галузевих кадастрів та 

інформаційних систем в області відсутні. 

 

Дані містобудівного кадастру необхідні для провадження містобудівної 

діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи 

геоінформаційних систем використовуються для задоволення інформаційних 

потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і 

юридичних осіб. 

 

Для виконання вимог чинного законодавства, створення умов для 

прогнозованого розвитку територій населених пунктів, підвищення 

ефективності управління, провадження містобудівної діяльності, поліпшення 

екологічного і техногенного становища населених пунктів району необхідно 

створити службу містобудівного кадастру районного рівня у складі сектору 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної 

адміністрації. 

 

Фінансування робіт з проведення заходів, визначених цією 

Програмою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 

2011 року № 599 «Про містобудівний кадастр», здійснюється за рахунок коштів 

районного бюджету. 

  

 Визначення мети програми 
Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення 

розроблення комплексу містобудівної документації на території 

Голованівського району для системної реалізації державної регіональної 

політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів 

регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного 

розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії 

влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій у район. Створення 



містобудівного кадастру районного рівня як частини геоінформаційної системи 

та його ведення з урахуванням даних державного земельного кадастру. 

Служба містобудівного кадастру у складі сектору регіонального розвитку, 

містобудування та архітектури районної державної адміністрації реалізує 

інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності на території 

району, надання документів для підтвердження стану та якості об’єктів, як 

джерела даних для розвитку ринку нерухомості, проведення моніторингу 

динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів. 

 

Комплексність, повнота та достовірність даних системи містобудівного 

кадастру забезпечить прийняття управлінських рішень щодо формування 

безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території від   

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, 

запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об'єктів 

виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного 

середовища, ефективне і надійне функціонування об'єктів будівництва та 

інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання 

природних ресурсів і територій   з особливим статусом, у тому числі 

ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, земель 

сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах 

сталого розвитку території відповідно пріоритетним напрямкам розвитку 

району. 

  

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування. 

Строки та етапи виконання програми 

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок: 

-   державних субвенцій на виконання містобудівних робіт; 

- коштів відповідних місцевих бюджетів на роботи, пов'язані з    

розробкою (коригуванням) генеральних планів населених пунктів; 

-  районного бюджету для коригування схеми планування району; 

-   потенційних інвесторів та інших джерел, не заборонених законом. 

 

Фінансування Програми може здійснюватись також за рахунок пайової участі 

замовників будівництва об'єктів містобудування на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, благодійних 

внесків. 

 

Обсяг видатків з місцевого бюджету на відповідний рік визначається місцевою 

радою при затвердженні місцевого бюджету. 

 

Фінансування робіт з розробки містобудівної документації населених пунктів 

району здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів і 

передбачається в них окремим рядком. 

 

Фінансування Програми за рахунок місцевих бюджетів здійснюється, виходячи 

з його реальних можливостей та пріоритетів. 



Виділення коштів з обласного (державного) бюджету проводиться на умовах 

спів фінансування із місцевих бюджетів ( 50 відсотків на 50 відсотків) в межах 

коштів передбачених програмою та в межах наявних фінансових ресурсів. 

 

Розв’язанням проблеми є створення та забезпечення діяльності служби 

містобудівного кадастру районного рівня у складі сектору регіонального 

розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації. 

 

Методом розв’язання проблеми є ведення містобудівного кадастру службою 

містобудівного кадастру у складі сектору регіонального розвитку, 

містобудування та архітектури районної державної адміністрації щодо 

формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру 

районного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації 

відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного 

кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

щодо планування і забудови території та результатів містобудівного 

моніторингу. 

 

Засобом розв’язання проблеми є створення геоінформаційної уніфікованої 

системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну 

кадастровими даними. 

 

Програма реалізуватиметься протягом 2015-2018 років і поділяється на два 

етапи: 

І етап – 2015-2016 роки; ІІ етап – 2017-2018 роки. 

Кадрове забезпечення служби містобудівного кадастру регіонального 

рівня здійснюється у межах штатного розпису сектору регіонального розвитку, 

містобудування та архітектури районної державної адміністрації . 

 

Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться з 

державного/обласного, районного, місцевих  бюджетів. Обсяги орієнтовного 

забезпечення Програми уточнюються щороку, з врахуванням індексу інфляції, 

конкретних завдань та наявності коштів. 

 

Прогнозні терміни виконання робіт та орієнтовна вартість в тис. грн. по 

розробленню (коригуванню) наявної містобудівної документації 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

Назва району, населеного пункту 

Рік виконання 

2015  2016 

Державний 

бюджет 

(обласний) 

Місцевий 

бюджет або 

інші 

джерела не 

заборонені 

законом 

Державний

/ 

обласний 

бюджет 

Районний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет або 

інші 

джерела не 

заборонені 

законом 

1 2 3 4 5 6 7 

І

  

Схема планування території району - - 150,0 150,0 - 

ІІ Розробка детальних планів території 

інвестиційно-привабливих 

земельних ділянок  

150,0 150,0 - - - 

ІІІ Генеральні плани населених пунктів 300,0 628,0 350,0  350,0 



району з урахуванням геодезичної 

зйомки 

 Голованівська селищна рада      

1 смт Голованівськ - 99,0 -  - 

2 селище Голованівськ - 50,0 -  - 

 Побузька селищна рада       

 смт Побузьке  - 99,0 -  - 

 Перегонівська сільська рада      

3 с. Перегонівка - 80,0 -  - 

 Вербівська сільська рада      

4 с. Вербове 30,0 30,0 -  - 

 Грузька сільська рада      

5 с. Грузьке 35,0 35,0 -  - 

 Ємилівська сільська рада      

6 с. Ємилівка - - 25,0  25,0 

7 с-ще Ємилівка  - - 20,0  20,0 

 Журавлинська сільська рада      

7 с. Журавлинка 25,0 25,0 -  - 

 Капітанська сільська рада      

8 с. Капітанка 40,0 40,0 -  - 

 Клинівська сільська рада      

9 с. Клинове - - 35,0  35,0 

 Красногірська сільська рада      

10 с. Красногірка 30,0 30,0 -  - 

 Крутеньківська сільська рада      

11 с. Крутеньке - - 35,0  35,0 

 Лебединська сільська рада      

12 с. Лебединка 30,0 30,0 -  - 

 Липовеньківська сільська рада      

13 с. Липовеньке 35,0 35,0 -  - 

 Люшневатська сільська рада      

14 с. Люшнювате - - 25,0  25,0 

 Межиричківська сільська рада      

15 с. Межирічка - - 25,0  25,0 

 Молдовська сільська рада      

16 с. Молдовка - - 35,0  35,0 

 Наливайківська сільська рада      

17 с. Наливайка 25,0 25,0 -  - 

 Пушківська сільська рада      

18 с. Пушкове - - 30,0  30,0 

 Розкішненська сільська рада      

15 с. Розкішне - - 25,0  25,0 

 Роздольська сільська рада      

16 с. Роздол - - 35,0  35,0 

 Свірневська сільська рада      

17 с. Свірневе 25,0 25,0 -  - 

 Семидубська сільська рада      

18 с. Семидуби - - 30,0  30,0 

 Троянська сільська рада      

17 с. Троянка 25,0 25,0 -  - 

 Шепилівська сільська рада      

18 с. Шепилове - - 30,0  30,0 

Всього 2228,0 450,0 778,0 500,0 150,0 350,0 

6. Пояснення до таблиці 

Орієнтована вартість проектно – вишукувальних робіт вказана в цінах станом 

на 01.06.2014 з використанням уточнених індексів та показників визначення 

кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Дійсна вартість 

проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде 



встановлюватися проектною установою та замовником, з врахуванням всіх 

особливостей та факторів обумовлених на час виготовлення містобудівної 

документації. 

 

Показники програми за необхідністю можуть корегуватися.  

 

Перелік завдань і заходів програми  

та результативні показники 

Основними завданнями Програми є:  

 регулювання соціально-економічного розвитку і дієвого інструменту 

реалізації довгострокової політики розбудови району; 

 обґрунтування по забезпеченню екологічної рівноваги, громадської 

стабільності, її конкурентоспроможності у системі розподілу праці та 

соціально-культурного розвитку; 

 визначення змісту стратегічної і оперативної діяльності органів виконавчої 

влади щодо раціонального використання території району та населених 

пунктів району; 

 комплексна оцінка екологічних, економічних, соціальних, інженерно-

технічних та інших передумов і обмежень використання території; 

 оцінка опорного каркасу території населених пунктів району (ріки та 

водоймища, магістральні транспортні комунікації, поклади  корисних 

копалин, тощо) та його вплив на майбутнє використання території;  

 визначення та обґрунтування шляхів вирішення районних проблем 

використання території, спільних проектів розбудови системи населених 

пунктів району, інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури; 

 зонування території населених пунктів з переважними видами її 

використання (сільське господарство, промисловість, розселення, 

природоохоронні, рекреаційні, історико-культурні території тощо); 

 взаєморозміщення виробництва, природоохоронних, оздоровчих, 

рекреаційних, історико-культурних об'єктів, встановлення, передбачених 

законодавством, обмежень на їх планування, забудову, тощо;  

 обґрунтування та встановлення режиму перспективного використання 

території по кожній зоні; 

 обґрунтування напрямків вдосконалення системи розселення та сталого 

розвитку населених пунктів; 

 рекомендації щодо змін у територіальному розподілі праці та розміщення 

виробничих сил району; 

 обґрунтування розміщення підприємств, які мають значний вплив на 

довкілля, на територіальну організацію економіки та інших об'єктів 

загальнодержавного й районного значення (заповідники, національні 

природні парки, курорти тощо); 

 визначення територій, що мають бути зарезервовані для задоволення 

майбутніх загальнодержавних, районних потреб та умов їх тимчасового 

використання; 

 організація схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури; 



 врахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування, забудови та іншого використання територій; 

 виконання топогеодезичних та картографічних матеріалів; 

 визначення та коригування меж населених пунктів; 

 охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; 

 регулювання забудови населених пунктів та інших територій; 

 аналіз законодавчих вимог щодо планування території. 

 організація функціонування служби містобудівного кадастру районного 

рівня у складі сектору регіонального розвитку, містобудування та 

архітектури районної державної адміністрації ; 

 формування програмно-технічних комплексів; 

 організація робіт з інформаційного наповнення баз даних; 

 формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією; 

 кадрове забезпечення. 

 

Реалізація заходів Програми здійснюється у 2 етапи. 

На першому етапі, 2015-2016 роки, передбачається: 

 підготовку вихідних даних та розробку підоснов для генеральних планів 

населених пунктів; 

 розробку схеми планування території Голованівського району, з 

врахуванням розробленої концепції територіального розвитку 

Голованівського району; 

 розробку генеральних планів населених пунктів; 

 розроблення та прийняття   нормативно-правових актів та нормативних 

документів, що визначають правову та нормативну основи створення та 

ведення містобудівного кадастру; 

 проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані   яких передбачається 

ввести до містобудівного кадастру; 

 формування служби містобудівного кадастру (затвердження положення 

про службу містобудівного кадастру, визначення штатної чисельності 

працівників служби містобудівного кадастру; забезпечення працівників 

приміщенням, меблями, оргтехнікою); 

 розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи 

та геопорталу містобудівного кадастру; 

 придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної 

системи та геопорталу містобудівного кадастру; 

 розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для 

кадастрового обліку та обміну кадастровими даними; 

 встановлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та 

геопорталу містобудівного кадастру; 

 формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення 

в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного 

кадастру. 

На другому етапі, 2017-2018 роки, передбачається: 



 встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з 

розподіленими базами даних; 

 організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних 

ресурсів містобудівного кадастру; 

 організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного 

кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та 

довідок; 

 експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і 

геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів 

містобудівного кадастру; 

 постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і 

громадян містобудівною інформацією. 

 

Загальним результативним показником, який буде досягнуто при виконанні 

Програми є створення містобудівного кадастру районного рівня як частини 

геоінформаційної системи та його ведення з урахуванням даних державного 

земельного кадастру. 

 

Обсяг коштів, необхідних для фінансування заходів Програми, становить 2  388 

000 гривень. 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми  

Безпосередній контроль за виконанням заходів, визначених 

Програмою створення містобудівного кадастру та його ведення на 2015-2018 

роки,інформування про стан виконання заходів здійснює сектор регіонального 

розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації.      

 

 Напрями діяльності та заходи районної програми створення 

містобудівного кадастру та його ведення на 2015-2018 роки  

Основним напрямом діяльності є приведення наявної містобудівної 

документації до рівня затвердженого нормативними актами, створення та 

ведення містобудівного кадастру районного рівня, розвиток та вдосконалення 

діяльності служби містобудівного кадастру у складі сектору регіонального 

розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації. 

 

          
 


