
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін та доповнень до міської Програми . 
«Дошкільна освіта» на 2011-2014 р.р., 

затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 03.02.2011 N~ 128-06-06 

Відповідно до подання управління освіти від 16.07.2012 N!! 815, на 
виконання ст.14 Закону України «Про освіту», cт.l9 Закону України «Про 

дошкільну освіту», положень «~~онцептуально-програмного проекту }JvЗВИТКУ 

освіти м.Бровари на 2005-2012 р.р.», затвердженого рішенням Броварської міської 
ради від 07.07.2005 N!! 759-35-04, керуючись пунктом 22 Статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 

фінансів і цін та постійної комісії з питань освіти, науки, культури та релігії 

Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради від 

03.02.2011 N!! 128-06-06 «Про затвердження міської програми <<дошкільна 
освіта» на 2011-2014 р.р.» згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню проводити фінансування в межах коштів, 
затверджених в бюджеті міста на 2012 рік. 

3. Конrpоль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від _____ _ 
N!! ______ _ 



Додаток до 
рішення 

Броварсько'" 
місько'" ради 
Від _____ N2 

ІУ. ФІнансування програми. Показники. 

Вмдапм 

14. Капітальний 
ремонт сантехники, 

вартість проєктно
кошторисної 

РаЗ0М 

25 

Міський голова 

2012 

в тому чмслl: 

Заг. 
фонд 

Спец. 
фонд 

0,0 150,0 

150,0 

РаЗ0М 

2013 

в тому чмслl: 

Заг. 
фонд 

спец. 
фонд 

РаЗ0М 

I.В.Сапожко 

тис. ~ 

2014 

в тому чмслl: 

Заг. Спец. 
фонд фонд 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін та доповнень до міської Програми 

«Загальна середня освіта» на 2011-2014 р.р., 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 03.02.2011 .N2 129-06-06 

Відповідно до подання управління освіти Броварської міської ради від 

16.07.2012 .N2 815, на виконання ст.14 Закону України «Про освіту», ст.з7 Закону 
України «Про загальну середню освіту», положень «Концептуально-програмного 

проекту розвитку освіти м.Бровари на 2005-2012 р.р.», затвердженого рішенням 
Броварської міської ради від 07.07.2005 .N!! 759-35-04, керуючись пунктом 22 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвкгку, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури та релігії Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до рішення Броварської міської ради від 03.02.2011 .N2 
129-06-06 «Про затвердження міської програми «Загальна середня освіта» 
на 2011-2014 р.р.» згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню проводкги фінансування в межах коштів, 
затверджених в бюджеті міста на 2012 рік. 

3. Конгроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від _____ _ 
.N!! ______ _ 



Вмдатки 

1 

Міська програма 

"Загальна середня 
освІта" 
на 2011 - 2014 р.р., 
затверджена 

рішенням сесГі БМР 

вІд 03.02.2011 Ng 
129-06-06 

Додаток до рішення 
Броварської міської 
ради 

від _____ N2 __ _ 

IУ.Фінансування програми. Показники. 
тис.г 

рн. 

2012 2013 2014 

Разом в тому числІ: Разом в тому числІ: Разом в тому числІ: 

Заr. Спец. Заr. Спец. Заr. Спец. 

фонд фонд фонд фонд фонд фонд 

6 6 7 8 9 10 11 12 13 

40,0 0,0 40,0 

Завдання 2. Створити оптимальні умови для якісного навчально-
виховного процессу: 

Заходи: 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4.Придбання 
спортивних 40,0 40,0 
майданчиків 

показники: 

кількість закnадів 1,0 
кількість 

1,0 
майданчиків 

Міський голова I.В.Сапожко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до положення про спеціальний заклад 

"Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", 

затвердження його структури та штату 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2012 року 
.M.~ 489 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
27.08.2004 року NQ 1126», наказу Міністерства соціальної політики України 
від 08.06.2012 року NQ 344 «Про затвердження Типових структури і штатів 

республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та 

Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних 
та сільських центрів соціальних служб для CiMri, дітей та молоді», керуючись 
п. 4 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 
враховуючи листи Міністерства соціальної політики України від 30.05.2012 
року N2299\0\15-12\56 «Про спрямування додаткової дотації», Київської 

обласної державної адміністрації від 15.05.2012 року NQ 11-22-13376 «Про 
покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам 

населення», рекомендацій постійної комісії з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури та релігій, міська рада 

ВИРПlIИЛА: 

1. Внести зміни до положення про спеціальний заклад "Броварський 

міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", змінивши у 
тексті слова: «Міністерство України у справах CiMri, молоді та спорту» та: 
«Державна соціальна служба для CiMri, дітей та молоді», в усіх відмінках, на 
слова: «Міністерство соціальної політики України». 

2. Затвердити структуру і штати спеціального закладу «Броварський 

міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» у новій редакції, 

згідно з додатком 1. 
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської ради 

від 26.02.2009 року NQ 1054-56-05 «Про внесення змін до структури і штату 
спеціального закладу «Броварсь~ий міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В. Сапожко 



К!! 

1. 
2. 
з. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Структура і штати 

Додаток 1 
до рішення Броварської 

міської ради 

« » _____ 2О-Р 

N"Q ----------

спеціального закладу «Броварський міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» 

Посада К-сть штатних одиниць 

Директор 1 
Головний спеціаліст-головний бухгалтер 1 
Касир-бухгалтер 1 
Водій 1 

Відділ соціальної роботи 

Начальник відділу 1 
Головний спеціаліст 1 
Провідний спеціаліст 2 
Спеціаліст 1 категорії 2 
Фахівець із соціальної роботи 12 

Всього: 22 

Секретар ради о. В. Семенюк 



БРО3АРСЬКА M~CЬ;(A РАДА КИЇЗСЬ~(О1 ~Й.l.L,.=~~ 

Про створення Служби містобудівного кадс:с,:';=-;' 

Управ.lіння містобудування та архітектуру! 

Броварси;:ої міської ради 

З метою удосконалення державної політики у сфері ~i:c:,6Y':;'2::-.. -~~~:·, 
ведення містобудівного кадастру в СИСТбlі єдиної С:,:: .. 
геоінфор~аційних об'єктів, керуючись Законо~ України" 1.;:0 cc:~.=:... .. 
і'.lістобудування статтею 22 Закону України Про ~':';Г):-:~.J=&;-~~-:.: 

містобудівної діяльності ", на підставі ст.25, СТ.55 Закону Y"\~Д:·:·CI " :-:~ J 

місцеве самоврядування в Україні ", Постанови Кабінету ),:іпістрі13 './K~~.~·.~~~ 

від 25.05.2011 N2 559 " Про містобудівний кадастр ", E;:'::·:.JL. •• _." 

рекомендації постійної комісії з питань розвитку благоустрс:о l':::-::Т'::::':':' 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Б;:,:,:::,::;.._ :';:'~::. 

міська рада 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Створити Службу містобудівного кадастру Управління :-,:;сJ:о3:,',::.,r.с.~-::·.:. 

та архітекту;:JИ Броварської міської ради. 

2. Затвердити Положення про Службу містобуді13НОГС ~\c..':::-:Cl.~~' 

УПР<.іilління містобудування та архітектури Броварської міс;"кої pz..;:':i ", =:'.;,.-~:: 

з додатком. 

3. Ввести, додатково, 1 О штатних одиниць до структури Y:.:,:,~~::::.:~-:,: 

містобудування та архітектури Броварсько'r' міської ради. 

4. Фінансовому управлінню Броварської ~1iCЬKOЇ ради ПС~С":';'::;С;::~І:-;-: 

витрати на придбання комп'ютерної та офісної техніки, :\:сО.lіз, Гi~O:--:~::-":;:::.:: 

засобів інформаuійно-технічного оБС"lуговування для зz..S;:з;·~~'-.'::~ .... : 
функціонування Служби містобудівного кадастру 

5. Фінансовому управ.lінню Броварської міської ради ЩG;';:~ .. '::, ~::.~:-:: 

формуванні міського бюджету, враховувати витрати на .:.~;:,::;:-..... 
містобудівного кадастру. 

6. Службі містобудівного кадастру Управ.lіння "'::С-';:'G5у;::::'.зг.::::;~ 

архітектури забезпечити належні у~ови зберігання і захису іІ< <~. '0_;'" 

ресурсів згідно з чинним законодаВСТВО~І. 

7 Службі містобудівного кадастру Управління містоБУ;:Уilс.Е~-~.-:: 
архітектури Броварської міської ради розробити Програму заходіз L:..:,:~,v 

створення містобудівного кадастру та його ведення, з В~lЗ:~<::'~'::'~·~~::~,.~ 

щорічного переліку робіт та обсягом їх фінансуваннл, 5іі(У jJо;;~~-.'~. . ',_ 
затвердження до Броварської міської ради. 
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8. Управлінням та інши~ структурним підрозділам Броварської міської 

ради, комунаJ1ЬНИМ підприємствам, суб'єктам господарювання, неза)'Іежно 

від фор~ BJlacHocTi та підпорядкування, проектним, вишукувальним, 

будівельним та інши:vr організаціям, невідкладно, провести перевірку 

наявності матеріалів технічної та землевпорядної інвентаризації цілісних 

майнових комплексів, які є в них на балансі або в оперативно~у управлінні, 

дані яких передбачається ввести до ~істобудівного кадастру та передати, 

на.lежни~ чино~ завірені копіj' цих матері а.'І і в, до Служби містобудівного 

кадастру, для внесення інфор~аціj' в містобудівний кадастр УІіста Бровари. 

9. Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної 

власності Броварської міської ради, комунальному підприємству 

" Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації" запланувати видатки 
на атестацію персональних комп'ютерів, в яких буде інформація з грифом 

" Для сrужбового користування ", з можливістю обміну інформацією із 

Службою містобудівного кадастру Управлінням містобудування та 

архітектури Броварської міської ради та відділо~ Держкомзему у м. Бровари. 

10. Для забезпечення достовірності та своєчасного оновлення інформації 

про об'єкти містобудівного кадастру, прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів, затвердження правових актІВ на ВОЛОДІНня 

(користування) такими об'єкта:vrи проводити ПІсля їх реєстрації в 

'\1істобудівному кадастрі. 

11. ВідповіДЮІьність за достовірність та своєчасність переданих у 

містобудівний кадастр даних покласти на посадових осіб, до повноважень 

яких віднесено і'х подання. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. 

Міський rOJ'IOBa І.В.Сапожко 



ПОЛО:lКЕННЯ 

Додаток 

до РlillСНЕЯ 5>c::,.-:~:.;~::;: 

міськОі' pa,l;: 

від '. 

про Службу містобудівного кадастру УправліНІШ 

містобудування та архітектури Броварсь,,:ої Micbl~oї pak.~ 

1. Загальні і10JІОжеНШI 

1.1. Містобудівний кадастр - це система даних г.ро -:-СРИТС;:~J ._ .. 
функціональні зони, Їх сучасне та перспективне призначення, e:(OJ10:--::';і'::', 

інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного за6езГ!е~.:~·~:-:/_, 

характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності. 

1.2. Містобудівний кадастр м. Бровари призначений д:~я з;.нr~:~~:;:-r~-~.:~ 

МОНІторингу забудови та іншого використання територій, ha;::::aH:-і/1, ..:

установленому порядку, органам виконавчої влади, OpraHCl:v1 l\'iic:~eEC:") 

самоврядування, проектним установам, зацікавленим організаціям та фіз:~t.:~-~:·~>~ 

особам, актуальної і об'єктивної інформації про дійсний стан і статус 06' ;:::;С:.';:::3 

землекористування та нерухомості, зміни Їх характеристик, функціон3.J1ЬНС;() 

використання, результатів економічної оцінки, метричних даних тощо. 

Моніторинг забудови та іншого використання територій ;"!. EpoJ:.::::r-: 
полягає у здійсненні спостережень за реалізацією відповідної містобj';:":::::-::::~' 

документації та зміною об'єктів містобудування, проведенні виконавчої з~с:.1~:~: 

і коригування топографо-геодезичних, а також картографічних та :;.:.....~-] 

матеріалів. 

1.3. Основними завданнями містобудівного кадастру м. Бровари с з:::SL.:З~';СІ~:~~:,.: 

прогнозування розвитку, планування і забудови м. Бровари; 

РОЗі\lіщення, проектування, будівництва й реконструкції 06'ЄКТ1П ::С-:·. 

цивільного, виробничого та іншого призначення; 

створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктуру:; 

регулювання земельних відносин на території м. Бровари; 

обліку власників і користувачів будинків і споруд; 

визначення зон економічної оцінки територій, 06rpунтування РОЗ\:::J~:: 

вартості земельних ділянок, будинків і споруд з урахуванням місцепих Y;,lC;3; 

контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, a::c; .. :-;:~:::>· 
реалізації затвердженої містобудівної документації та інших питань. 
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інформаційне забезпечення і підтримка 

економічного розвитку, інвестиційних проектів. 

програм соціально-

1.4. Містобудівний кадастр м. Бровари є основним джерелом інформації про 
міське середовище, яке використовується Д.1Я визначення Броварською міською 

радою містобудівної політики, пріоритетних напрямків розвитку міста. 

1.5. Для виконання функцій щодо створення та ведення містобудівного 

кадастру М. Бровари у складі управ.lіння містобудування та архітектури 

Броварської міської ради утворюється Служба містобудівного кадастру, яка в 

свош дія.lьності підзвітна і підконтрольна Броварській місьКlИ раді, 

підпорядкована міському голові, профільному заступнику міського голови, 

виконавчому комітету Броварської міської ради і начальнику управління 

містобудування та архітектури - ГО.l0ВНОМУ архітектору міста. Служба 

містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Броварської 

~IiCЬKOЇ ради (далі - Служба містобудівного кадастру) має печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи І 

б.lанки, утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

1.6. Роботи щодо створення містобудівного кадастру м. Бровари фінансуються 
за рахунок коштів міського бюджету, а також з інших джерел не заборонених 

законодавством України. 

1.7. Положення про Службу містобудівного кадастру (далі - Положення) -
документ нормативного характеру, що визначає організаційно-правові засади 

створення та ведення містобудівного кадастру міста Бровари. 

1.8. ПО.l0ження розроблене відповідно до Земельного кодексу України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи 

містобудування», «Про регу.lювання містобудівної діяльності», «Про 

інформацію», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N2 559 
«Про містобудівний кадастр», ДБН Б.I-1-93 «Порядок створення і ведення 

містобудівних кадастрів населених пунктів». 

1.9. Структура Служби містобудівного каластру визначається відповідно до 

обсягу інформації, що вводиться, обробляється, зберігається та видається на 

запит користувачів, типу мережі системи електронного зв'язку, що 

експлуатується, а також встановленого порядку звітності. 

1.10.Служба містобудівного кадастру забезпечує обслуговування території 

Броварської ;"1іської ради та входить до складу державної кадастрової системи з 

ведеЮІЯ містобудівного кадастру. 

1.11. Порядок взаємодії кадастрових служб на різних рівнях з визначенням 

функціональних розмежувань між ними, затвердження пере.lіку інформації, що 
підлягає передачі, та порядок їі переJачі, формування програмно-технічних 



комплеКСІВ розв' язання задач та системи зв'язку визначаєт:,,·:;,; ~. I, ... ~ _ 

чинним законодаВСТ!30:\1. 

1.12. На основі даних містобудівного кадастру, Службою Ф;)Р~,l/С:':":;. 

геоінформаційна система та геопортал :\1істобудівного Ю::~:::С':» 

Геоінформаційна система містобудівного кадастру м. Броза?:.-; - ~~ 

сукупність засобів інформатизації, що поєднують модельне зо5Р:l:· --::-~-: 

терИТОрll міста (електронне відображення карт, схем) з інформсщ;є:-с ::':";:::::,:.с 

об'єктів розташованих на ній та під земною поверхнею. 

1.13. Власником даних містобудівного кадастру м. Бровари, а lC_~::::;_: 

Геоінформаційної системи містобудівного кадастру м. Бровари є тер;. _J:=:"::,:,.-:';' 
громада міста Бровари в особі Броварської міської ради. 

1.14. Служба містобудівного кадастру в процесі своєї діЯЛЬi-fосі вза.:::\:::::,::.~:.:: 

джерелами вихідної інформації і користувачами кадастрової іНфОР"-!(lЦ;Ї. 

1.15. Джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є: 

- спеціально уповноважений орган містобудування та архітектурі!, 1"'- ........ : "']7: 
Vj...J __ ...... J.. 

технічної інвентаризації, земельних ресурсів, дер/кавної статистики, уr:?аІ3;~:~:-:.f 

з розпорядження комунальним майном, державного санітар-:о

епідеміологічного контролю, охорони навколишнього природного сереДОБЕ~а, 

контролю за використанням і охороною культурної спадщини, Пl~"l}иє:v~-::,:,.:.:;а 3 

виконання картографо - геодезичних робіт та інженерно - бу дівеЛЬ.-іТ·!Х 

вишукувань, структурні підрозділи відповідних органів виконавчої В.;1:,,:::-: _.:.. 
органів місцевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази да.:-іИХ; 

- інші підприємства, установи та організації, що виконують нат~оr...-::::,:-:: 
обстеження, зйомки та вишукування; 

- юридичні і фізичні особи, що мають матеріали, необхідні для фо;)!\~у:;~z:~·:.:= 

містобудівного кадастру. 

1.16. Користувачами кадастрової інформації можуть бути: 

органи, відповідальні за розв'язання задач та підготовки пропозицій з г:с:.;,:,:·:::ь 

міста, визначення пріоритетів інвестування - Д.'lЯ виконання їх функцій; 

замовники містобудівної документації, забудовники - Д.1Я надання земе;-:;ь ~l;" 

забудову, ОТРЮ1ання містобудівних умов і обмежень забудови Зl.у~';J~ЬН:·:;: 

ділянок, завдання на проектування, техні чних умов щодо інже}:ер.ЕС~О 

забезпечення об'єкта будівництва, вишукування проведення ос5>, О) 

будівництва, формування будівельного паспорта; 

проектні, вишукувальні, науково-дослідні та будівельні піДПРИСІства -
отримання вихідних даних на виконання відповідних робіт; 
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спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури - для 

складення містобудівних умов і обмежень, контролю за розробленням 

містобудівної документації, відведення, містобудівного освоєння та 

використання земельних ділянок, забезпечення іншої містобудівної діяльності; 

органи земельних ресурсів - для регулювання землекористування, організації 

встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць, окремих 

земельних ділянок, підготовки пропозицій щодо встановлення розміру платежів 

за землю і нормативної оцінки земельних ділянок з урахуванням містобудівної 

цінності території, ведення моніторингу земель міста, для контролю за 

використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення; 

управління KOMYHa.JlbHOfO господарства - для проведення оцінки НСРУХОУ10сті з 
урахуванням Ті містобудівної цінності та пов'язаної з нею території; 

орган охорони навколишнього природного середовища - для розроблення 
. . 

природоохоронних заходІВ, проведення МОНІТорингу, нагляду І контролю за 

саном навколишнього природного середовища міста; 

фінансові установи, інвестори, страхові компанії - дJ'lЯ визначення рентних 

П.'lатежів з урахуванням містобудівної цінності території, оцінки і страхування 

ризику інвестицій під час освоєння територій; 

служби державних кадастрі в і га-lузеві банки даних - для взаємоузгодження 

ведення розподілених баз даних і отри~шння кадастрової інформації; 

органи, шо ведуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно; 

інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та 

фізичні особи - для отримання відповідної інформації для містобудівних 

потреб. 

1.17. На ОСНОВІ даних містобудівного кадастру м. Бровари Службою 

містобудівного кадастру формується Геоінформаційна система містобудівного 

кадастру. 

1.18. Суб'єкти, які використовують Геоінформаційну систеУ1У містобудівного 
кадастру відповідно до ступеня доступу поділяються на адміністраторів, 

головних користувачів та користувачів. 

1.19. Адміністраторами Геоінформаційної систе~1И У1істобудівного кадастру м. 
Бровари є Сlужба містобудівного кадастру на яку покладені функції щодо ті 

створення та утримання. 

1.20. Головни:\1И користувачами ГеоіНфОРУ1аційної системи містобудівного 

кадастру є структурні підрозділи виконавчого органу Броварської ~liCЬKOЇ ради, 

органи державної виконавчої влади, піДПРИЄУ1ства, установи та організації які в 



установленому порядку надають Д:ЕІ! для 

кадастру м. Бровари. 

сj:ЮР\1уваНJIЯ 

1.21. Користувачами Геоінфор~аційної систе:v1И \1істобудівного lC~C'.C.':;/ 

м.Бровари можуть бути підприємства, установи та організації зсіх ;~C~.:; .• 

власності та підпорядкування, а також фізичні особи які на ДОГОЬ:rJ~-~~'Х ::'~~:':"~?:: 

отримують обмежений цоступ або інформацію з неї. 

1.22. Інформація що міститься в Геоінформаційній системі містобудіЗl-:JГС 

кадастру м. Бровари в установленому порядку надається aД:-'lIНicTpaT,::;pц:\:~-I 

органам державної влади (правоохоронним, судовим opгaHa~-1, opг2.:-~;';,: 

виконавчої влади тощо) за запитами та у зв' язку з виконання ПОКJ--:а;.;,:;;~.~·::: ~-::~ :~.:;.: 

функцій. 

1.23.ГеоінформаціЙна система містобудівного кадастру м.Бровар~: є ес' Є:~C:::'.,~ 

права інтелектуальної власності, що охороняється законом. 

1.24. Служба містобудівного кадастру в своїй роботі керується KO::;:;-:'I-::·: __ YL:,:-:.~ 
України, Закона~и України, зокрема, Законом YKpail.,~ «І1ро рс:>~ю~2.::=-:;= 

містобудівної діяльності», Указами і розпорядженнями ПрезидеН'.lа Y::г'c.~E::, 

Постановами Верховної Ради України, Постановами Кабінету lУ::::іст.=:;:, 

України, зокрема, Постановами Кабінету Міністрів УкраїНЕ (<,;,,;,;,::] 

містобудівний кадастр», «Про порядок обміну інформацією :-'-lіж місто6УД:::;l-:~::': 

та державним земельним кадастрами», наказами центрального "'.~' ':"'~'" 

виконавчої влади з питань будівництва, містобудування T::l архі-::.-ект •. :':':, 
рішеннями та розпорядженнями Київської обласної дер)кавної aД:YoiI-:ic-::-p~~i:', 

рішеннями Броварської міської ради і ВИКОh<lВЧОГО комітету, розп();-:;>::д~~::::: __ .:,::оо: 
міського голови, цим Положенням та іншими нормативним актаМ!1, ;З:;:!)';:'::;L!,:;::-:) 

дО напрямків діяльності. 

2. Служба містобудівного кадастру в систе;\IЇ територіального упр~~:.:::~:~: 

2.1. Служба містобудівного кадастру створюється і діє в СКІlадї )r:-~j:':J2 .. -=::::~;.= 

містобудування та архітектури Броварської міської ради для: 

- здійснення моніторингу забудови та іншого використання територі~ і г.:';:::::'~;"JI 

в установлено!\-!у порядку необхідної інформації для потреб оргz..:--іУ micL,e:JG::-~ 

самоврядування, суб'єктам містобудівної діяльності, фіЗИЧНИ:'1 осоС::.:..\: ::,:;: ~',-.: 

запитом; 

- організації захисту інформації містобудівного кадастру ВІД приро;.,:-::-:х, 

техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушс ... -::::,': 
встановленого порядку обробки та використання інфор:-.rаl.\ЇЇ (вит:к, 

спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване KOr::;::"':'';;'E~~;:; 

та інше втручання до інформаційної системи). 
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2.2. Служба містобудівного кадастру в процесі своєї діяльності взаємодіє ІЗ 

зазначеними в пунктах 1.16, 1.17. розділу І цього Положення джерелами 

вихідної інформації і користувачами кадастрової інформації. 

3. Створення Служби містобудівного кадастру 
та послідовність виконання робіт 

3.] Створення Служби містобудівного кадастру здійснюється у два етапи. 

Перший етап ВКJ'l!Очає: 

- розроб.lення програми із створення містобудівного кадастру, розроблення та 

прийнятгя нормативно-правових актів та нормативних документів, що 

визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудів

ного кадастру; 

- проведення інвентаризації наявних матеріалів, даНІ яких передбачається 

ввести до містобудівного кадастру; 

- формування Служби містобудівного кадастру; 

- придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи 

та геопорта-ТJУ 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. 

Другий етап включає: 

- удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру; 

- встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією розподіленими 

базами даних; 

- організацію системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру; 

- організацію робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного 

кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок; 
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експлуатаuію геоінформаuійної системи містобудівного кадастру 

геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів 

містобудівного кадастру; 

- постійне забезпечення органів місиевого самоврядування, заuікавлених 

підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформаuією. 

3.2. Послідовність виконання робіт зі створення містобудівного кадастру в 

місті Бровари: 

1. Створити підрозділ містобудівного кадастру в структурі управління із 

затвердженим штатним розписом; 

2. Провести інвентаризацію наявного графічного матеріа.,.,.у (топокарти, 

містобудівна, проектна Документаuія, тощо), забезпечити Їх наявність, а в разі 

необхідності - оновлення; 

3. Визначити межі земельних ділянок державної та комунальної власності; 

4. Виявити місиеві і регіональні підприємства та організації для залучення до 

виконання робіт зі створення системи містобудівного кадастру в місті Бровари. 

5. Скласти план робіт з паспортизаuії й інвентаризації земель міста, включаючи 
об'єкти інженерної, транспортної інфраструктури і нерухомості; 

6. Виконати роботу з визначення складу програмно-технічного забезпечення, 

джерел фінансування і термінів подачі даних, а також забезпечити навчання 

обслуговуючого пер~оналу. 

4. Функції Служби містобудівного кадастру 

4.1 Завданням Служби містобудівного кадастру є: 

- інформаuійне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності на відповідній 

території; 

- надання документів для підтвердження стану та ЯКОСТІ об'сктів як джерела 

даних для розвитку ринку нерухомості; 

- проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці 

об'єктів; 

- організаuія захисту інформації містобудівного кадастру від природних, 

техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням 
встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спот

ворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та 

інше втручання до інформаційної системи). 



і:.2 Служба містобудівного кадастру здійснює: 

- CТ::~I_,-цiї з отриr-.ншня та реєстрації кадастрової інформації; 

- сперац;~ з первинної обробки даних, із зберігання та ОНОВJlt::ННЯ кадастроної 
:.:~}ор;ушцїі; 

- операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру, Ш.,1яхом 

Ві-:~~онання операції з приведення іНфОР~1ації до встановленого формату, 

:.;3ср;гання та передачі до розподілених баз банку даних. Інформація, що 

:.~JЩПЬСЯ для формування містобудівного кадастру, реєструється відповідно до 
c·:-:.... .. ;;,~pTy про метадані, а результати вносяться у відповідну базу даних. 

- ~;.epг.цiї з ведення банка даних !\1істобудівного кадастру; 

- c._;:::~aцiї з формування кадастрових документів та їх видача за запитом; 

- ::::;їe;:;a~i'i з обслуговування системи зберігання та архівації інфор~.-Іації; 

- C:1e,~a~iї з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами даних; 

- :I:~paцiї з обслуговування програмно-технічних комплексів ведення місто

Су;..;,ізного кадастру; 

- ::;z.,XO.L,.. із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до 

::~~i.~ ~~- ~aKOHoдaBCTBa; 

- ::J:C~·~·)O.iIb стану кадастрової інформації; 

- Тl:)~r;:няття та облік запитів користувачів, відбір інформації, регулювання 

~(,С-:"упу до бази даних містобудівного кадастру, видача аналогових кадаст

?vзих документів, довідок та Їх копій, даних на електронних носіях, облік 

::.ослуг, що надавалися користувачам; 

- р,::;зв:пок та вдосконалення містобудівного кадастру на території міста; 

- :'за~~ьнення інформації та складення аналітичних звітів про стан викорис

ТClІ-:!НЯ терИТОрll, стан та зміни об'єктів архітектурної, містобудівної і 

5удізельної діяльності на території м. Бровари. 

~.3. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, 
ро:r:оділяється на обов'язкову та додаткову. Обов'язкова інформація 

с-:-р:;,шується з визначених джерел і забезпечує розв'язання задач. Додаткова 

іЕ.:- ор?\шція представляє собою довідкову інформацію. 

"~.-~. Іпфор;.іація, що надійшла до банку даних, обробляється для формування 

<JOC :'срсво-орієнтовних даних відповідних баз даних з визначенням ступеня їх 

(;l:о~.т:е~ш.::, внесення до короткотривалого або довготривалого зберігання та до 
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еталонної КОШІ. Технологічний процес зберігання передбачає операЦIl щодо 

захисту інформації від несанкціонованого доступу та операцій з ревізії 

інформації розподілених баз банку даних відповідно до встановленого графіка. 

4.5. Прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації, регулювання 
доступу до бази даних містобудівного кадастру, видача аналогових кадастрових 

документів, довідок та їх копій, даних на електронних носіях, облік послуг, що 

надавалися користувачам здійснюються згідно Положення затвердженого 

Управлінням містобудування та архітектури Броварської міської ради та 

погодженим із спеціальним уповноваженим органом містобудування та 

архітектури вищого рівня. 

4.6. Збір вихідної інформації та моніторинг ії зміни регулюється нормативними 
документами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства, що визначають перелік та склад вихідних 

документів, які підлягають реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі, 

періодичність збору та оновлення інформації, вимог до картографо-геодезичної, 

проектно-графічної, цифрової та текстової інфор~ації відповідно до ті виду і 

об'єктів містобудівного кадастру. 

4.7 Служба містобудівного кадастру додатково забезпечує: 

- оперативне програмно-технічне та технологічне обслуговування містобу

дівного кадастру; 

- розвиток містобудівного кадастру шляхом організації проведення робіт з 

удосконалення структури даних, програмно-технічного блоку, способів 

введення, обробки, зберігання та надання даних, тощо; 

- участь у вдосконаленні науково-методичного і нормативно-правового забез

печення містобудівного кадастру; 

- підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів Д.1Я органів державної влади 

і органів місцевого самоврядування; 

- вивчення попиту на кадастрову інформацію; 

4.8 Інформація, яка міститься у Службі містобудівного кадастру є відкритою та 
загальнодоступною, не має обмеження в доступі і надається суб'єкту 

містобудівної діяльності за його запитом. Обмеження доступу до інформації 

містобудівного кадастру, що є власністю держави або представляє державну чи 
комерційну таємницю, встановлюється у порядку, передбаченому законо
давством. 

4.9. Порядок надання інформації на запит комунікаційними кана.:1а!\1И 

встановлюється відповідно до порядку надання санкціонованого доступу. 
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5. КО!\1петенція Служби містобудіuного кадастру 

5.:. с.с:ужба містобудівного кадастру відповідно до покладених на неї завдань 
м:::: :-.;:,аво: 

5. і .1. Вносити пропозиції до упраВ;Ііння ~істобудуваНIlЯ та архітектури або 

разо~! з HE:v1 дО міської ради з питань, що належать до її ко~петенції. 

5.1.2. Давати роз'яснення та методичні вказівки структурним підрозділам 

у:-:;авління містобудування та архітектури, іншим структурним підрозділам 

,,:;:b:<:CI ради, юридич:ним та фізичним особам з питань, що віднесені до "їі 

:~v .. :Гіетенції. 

5.1.3. Погоджувати документи в межах своєї компетенції відповідно до 

110!(J.Clдених на службу містобудівного кадастру завдань. 

5. ~ .~-. Здійснювати ділове листування з органами державної виконавчої влади, 
З~Іі(С:Ш3ЧИМИ органами міської ради, підприємствами, установами та 

С~::'і·цнізацію.ш з питань діяльності служби містобудівного кадастру 

: .1.5. Отримувати в установленому порядку від підприємств, установ 

срганізацій, незалежно від форм власності, а також фізичних осіб (власників 

н;:рухоУ.ого майна) матеріали та відомості, які необхідні для ведення 

:.:іето5удівного кадастру. 

:5.: .6. Відвідувати в установленому порядку будь-які об'єкти, що включені до 
:т;)уктури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності 

зїдо;;,юстей, які надійшли до містобудівного кадастру. 

5.1.7. Передавати в установленому порядку кадастрову інформацію до 

: jетобудівного кадастру вищого рівня. 

5.2. СЛУ}і--:ба при вирішенні питань, що належать до ії компетенції, взаємодіє з 
~!ІjССЕClЬЧ:ИМИ органами міської ради, підрозді.lами апарату міської ради та ії 

�3ri�--:ОНс..зчого КОМІтету, підприємства:v1И, установами та організаціями, 
сS·с;::нr.ш:я:vІИ громадян. 

s. І:еріпництво та структура Служби містобудівного кадастру 

6.1. С:lужба містобудівного кадастру утворюється як структурна одиниця у 

с!сшді управління містобудування та архітектури Броварської' міської ради 

L:Д:1ОJJ:,JІІО до П.24 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.201 І N!!559 
«~~;.::.o міс:тс5удівний кадастр». Структура, штатний розпис та місцезнаходження 

':-::·ДPCЦ.:.~;olY визначаються в установленому законодавством порядку. 
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6.2. У складі Служби містобудівного кадастру 

відділів: 

- із введення та реєстрації кадастрової інформації; 

передбачається утворення 

- обробки, зберігання та оновлення кадастрової інформації; 

- підготовки та видачі кадастрової інформації; 

- обслуговування , супроводження роботи технічних засобів, операційних 
спеціальних програм, адміністрування сервера, локальної мережі та системи 

управління базою даних. 

6.3. Керівництво Службою містобудівного кадастру здійснює нача..1ЬНИК 

Служби містобудівного кадастру управління архітектури та містобудування 

Броварської міської ради. 

6.4. Начальник Служби містобудівного кадастру призначається на посаду або 
звільняється з неї розпорядженням міського голови за поданням начальника 

управління містобудування та архітектури - головного архітектора міста та за 

погодженням профільного заступника міського голови, у встановленому 

законодавством порядку відповідно до чинного законодавства. 

6.5. Начальник Служби безпосередньо підпорядковується міському голові 
начальнику управління містобудування та архітектури - головному архітектору 

міста, підзвітний та підконтрольний профільному заступнику міського го]юви. 

6.6. Начальник с.lужби містобудівного кадастру: 

6.6.1. Здійснює керівництво Службою і несе відповідальність за виконання 

покладених на нього завдань. 

6.6.2. Координує роботу Служби з іншими кадастрами. 

6.6.3. Забезпечує виконання рішень Броварської міської ради та ії виконавчого 
комітету, розпоряджень та доручень міського голови. 

6.6.4. Розробляє і затверджує посадові інструкції працівників Служби 

містобудівного кадастру. 

6.6.5. Здійснює контроль за належним використанням приміщення, офісного 
технічного обладнання та Їх зберіганням. 

6.7 Начальник Служби містобудівного кадастру має заступника, який 

призначається на посаду і звільняється міським головою за подаННЯ~І 

начальника управління містобудування та архітектури - головного архітектора 

міста, у встановленому законодавством порядку. 
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:).2. Дш: забезпечення роботи відділів передбачається посада спеціаліста, на 

5"::~oro покладаються обов'язки з обслуговування та супроводження роботи 

те~::-::чних засобів, операційних та спеціальних програм, адміністрування 

cer-'.Je~a, локальної мережі та системи управління базою даних (автоматизована 

6:.:за даних) Служби містобудівного кадастру. 

С.9. Працівники Служби містобудівного кадастру призначаються та 

з::..ЇJ:ЬНЯЮТЬСЯ з посади розпорядженням міського голови за поданням 

.i-:с.Ч".ГІьника Служби містобудівного кадастру, згідно Закону України «Про 
с:::у):(бу ІЗ органах місцевого самоврядування» та КЗпП У країни. 

:5.1 J. Спеціалісти Служби містобудівного кадастру знайомляться з цим 

~JJюх~енням під час прийому на роботу та керуються ним у своїй діяльності 

6.11. Підготовлений для розгляду проект рішення Броварської міської ради 
"!Іро створення Служби містобудівного кадастру Управління містобудування та 

архітектури Броварської міської ради" передбачає створення Служби 

:--.:істобудівного кадастру у кількості 1 О штатних одиниць для оптимального 
з?.5t:::шечення виконання першочергових обов'язкових напрямків робіт, 

::.-т~;Jсдбачених постановою Кабінету Міністрів України "Про містобудівний 

K~~~CTP" від 25.05.20 11 И~ 559. 

7. lr1~теріально-технічне забезпечення Служби містобудівного кадастру 

1-'0 ;'Н'.тсріально-технічного забезпечення Служби належить забезпечення 

ві,=:;~овіДl-Ю до структури, чисельності та обсягу робіт Служби приміщеннями, 

:':::;:ГЮ:З1Щ-:::МИ меблями, телефонним зв'язком та програмно-технічним 

.~G:\!і1лексом містобудівного кадастру, інформаційно-комунікаційною системою 

С1ВТ.J:--zатизації процесів збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та 

OEor:J-;~НІ-іЯ кадастрової інформації, визначення санкціонованого доступу і 

::',:Х11СТУ, пошуку документованої інформації, формування і видачі кадастрових 

~·,c::y~.!CHT:~', &ктуалізації нормативних документів і нормативно-правових актів, 

~. ~:.:ономіЧllі основи діяльності Служби містобудівного кадастру 

~.i. }т:.зорення Служби містобудівного кадастру, створення та ведення 

;,~~-:-=-c6yдiBEOГO кадастру фінансується за рахунок коштів міського бюджету. 

3.2. Органам державної влади та органам місцевого самоврядув3.ння всіх 
)іЗl-:ів І(адастрова інформація надається безкоштовно. Обмін інформацією між 

.r;,С;J~:,:(~LIІИМИ кадастрами здійснюється на безоплатній основі згідно з 

д:;:-о:.зорами про обмін інформацією. 

2.2. _ о";,:-, ... с:а кадастрових ана.,10ГОВИХ документів проводиться безоплатно. 
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8.4. Довідкова інформація містобудівного 

заінтересованим суб'єктам містобудівної діяльності надається 

крім інформації, використання якої передбачається для 

підприємницької діяльності 

кадастру 

безкоштовно, 

провадження 

8.5. Довідкова інформація містобудівного кадастру для здійснення 

підприємницької діяльності надається за плату що встановлюється 

утримувачем містобудівного кадастру у порядку, що визначений 

законодавством. 

9. Відповідальність 

9.1 Служба містобудівного кадастру несе відповідальність за достовірність, 

повноту та своєчасність надання даних містобудівного кадастру користувачам 

відповідно до законодавства. 

9.2 Відповідальність за повноту, якість та своєчасність виконання завдань та 
функції покладених цим Положенням на Службу містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури Броварської міської ради несе 

начальник служби. 

9.3. Ступінь відповідальності робітників Служби містобудівного кадастру 

встановлюється у відповідних посадових інструкціях. 

10. Порядок внесення змін та скасування Положення 

Внесення будь-яких змін чи доповнень в це Положення або його скасування 

здійснюється виключно за рішенням Броварської міської ради. 

1 І. Реорганізація або ліквідація Служби 

Реорганізація чи ліквідація 

містобудування та архітектури 

рішенням Броварської міської 

законодавством України. 

Служби містобудівного кадастру Управління 

Броварської міської ради здійснюється за 

ради в порядку, визначеному ЧИННИМ 

У разі ліквідації Служби містобудівного кадастру, 

бути передані в установленому законом порядку. 

його активи повинні 

Міський голова І.В.Сапожко 
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