Інформація
про стан виконання Програми розвитку геоінформаційної системи Хмельницької міської ради на 2021-2025 роки за 1-ше півріччя
2021 року:
№
з/п

Перелік заходів програми

1.

Ведення та функціонування підсистеми
містобудівного кадастру

2.

Ведення та функціонування підсистеми
міського земельного кадастру

3.

Ведення та функціонування підсистем реєстру
рекламних конструкцій та реєстру тимчасових
споруд

Строк
виконання
заходів

Виконавці

Інформація за 1-ше півріччя 2021 року

Забезпечено функціонування та наповнення
підсистеми містобудівного кадастру в
ХМКП
геоінформаційній системі міської ради (далі «ХмельницькГІС). Карти, реєстри, документи, дозволи, тощо
інфоцентр»,
Постійно
оприлюднені на геопорталі https://gis.khm.gov.ua/
управління
Здійснюються роботи по наповненню даними
архітектури та
населених пунктів, що увійшли до складу
містобудування
Хмельницької міської територіальної громади
(далі – громада).
Забезпечено функціонування та наповнення
підсистеми міського земельного кадастру в ГІС
ХМКП
https://cutt.ly/MWrMfBy.
«ХмельницькПроводяться роботи щодо верифікації земельних
Постійно
інфоцентр»,
ділянок, які розташовані на території міста
управління
Хмельницького.
земельних ресурсів Здійснюються роботи по наповненню даними
населених пунктів, що увійшли до складу
громади.
ХМКП
Підсистема функціонує.
«ХмельницькНа геопорталі доступні реєстр рекламних засобів
Постійно
інфоцентр»,
(реєстри рекламних конструкцій, дозволів,
управління
договорів)
архітектури та

4.

Оновлення/створення цифрових інженернотопографічних планів масштабу 1:2000 з
цифровою точністю 1:500 території міста

5.

Навчальні заходи для виконавчих органів та
комунальних підприємств

6.

Розвиток та підтримка серверної та мережевої
інфраструктури виконавчих органів міської
ради для функціонування ГІС.

7.

Підтримка та оновлення парку комп’ютерної
та офісної техніки внутрішніх користувачів

2021

Постійно

Постійно

2021-2023

8.

Технічна підтримка та розвиток ГІС

Постійно

9.

Створення галузевих підсистем, реєстрів ГІС
для забезпечення прозорості та відкритості
міських даних, оцифрування даних (нерухоме
2021 - 2025
комунальне майно, житловий фонд, інженерні
мережі, моніторинг стану доріг, «бюджет на
мапі» та інші)

містобудування
Управління
архітектури та
містобудування

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

Виконавчий
комітет, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”
Виконавчі органи
міської ради,
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

Кошти на заходи не передбачено.
Фахівці підприємства постійно надають допомогу
для внутрішніх користувачів ГІС, в разі
необхідності, залучаються фахівці підрядної
організації, що здійснюють технічну підтримку
ГІС в рамках проекту USAID «Підтримка
організацій-лідерів у протидії корупції в Україні
«ВзаємоДія» та за фінансової підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID).
При створені нових реєстрів внутрішні
користувачі проходять додаткове навчання.
Кошти на заходи не передбачено.

В управлінні архітектури та містобудування
оновлено комп’ютерну техніку на 6 робочих
місцях внутрішніх користувачів.
Технічна підтримка у 2021 році здійснюється в
рамках проекту USAID «Підтримка організаційлідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»
та за фінансової підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID)

ХМКП
“ХмельницькСтворено 12 нових реєстрів, які оприлюднено га
інфоцентр”,
геопорталі, відповідальними особами виконавчих
виконавчі органи
органів проводяться роботи по верифікації даних
міської ради,
та внесенню даних про об’єкти.
комунальні
підприємства

10.

Інтеграція ГІС з існуючими інформаційними
системами виконавчих органів міської ради

11. Проведення інформаційної кампанії

Створення комплексної схеми розміщення
тимчасових споруд для підприємницької
12.
діяльності та схем розміщення рекламних
засобів

13. Створення електронного кабінету геодезиста

Створення комплексних систем захисту
14. інформації (КСЗІ) - забезпечення
інформаційної безпеки баз даних ГІС

Директор

Ведуться роботи по підготовці адресного реєстру
для інтеграції з Реєстром територіальної громади
ХМКП
та інформаційними системами виконавчих органів
2021 - 2023
“Хмельницькміської ради, в тому числі оновлення баз даних
інфоцентр”
адресного реєстру населених пунктів, що увійшли
до складу громади
Досвід впровадження геоінформаційної системи
міста Хмельницького презентовано на засіданні
Управління
Смарт Сіті клубу (24.06.2021, організований
архітектури та
Міністерством цифрової трансформації України,
містобудування,
учасники - представники найбільших міст
управління
України).
організаційноПостійно
Проводиться популяризація реєстрів відкритих
інформаційної
даних, в тому числі реєстрів геопорталу міської
роботи і контролю,
ради серед студентів місцевих вузів – в травніХМКП
червні проведено «OPEN DATA CAMPUS: Як
“Хмельницькпрацювати з онлайн сервісами для візуалізації
інфоцентр”
даних». (https://cutt.ly/VQ9rd1Q,
https://cutt.ly/yQ9e65E)
2021

Управління
архітектури та
містобудування

На геопорталі оприлюднена карта розташування
тимчасових споруд https://cutt.ly/FWrFPBm та
реєстр тимчасових споруд https://cutt.ly/9WrF8pG

2021

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
управління
земельних ресурсів

Кошти на заходи не передбачено.

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

Забезпечено цілодобове функціонування ГІС на
сервері виконавчого комітету міської ради,
уповноваженому персоналу надано доступ для
забезпечення ведення даних та документів.
Кошти на заходи не передбачені.

2021-2022

Сергій МАТВІЙЧУК

