
Додаток 12 

 до рішення міської ради 

 від 13.04.2020 № 1121 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про службу містобудівного кадастру управління містобудування, 

архітектури  та земельних відносин 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

 

1. Служба містобудівного кадастру управління містобудування, 

архітектури  та земельних відносин виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради (далі - служба) є виконавчим органом Бердичівської міської 

ради. Начальник управління містобудування, архітектури  та земельних 

відносин виконавчого комітету Бердичівської міської ради (далі - управління) 

здійснює координацію роботи служби.  Служба підпорядковується 

начальнику управління. 

2. Служба у свої діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України і Кабінету міністрів України, рішенням 

обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, 

розпорядженнями міського голови, голови облдержадміністрації, наказами 

по управлінню, а також цим Положенням. 

 

3. Основними завданнями Служби є: 

3.1. інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності на 

відповідній території; 

3.2. надання документів для підтвердження стану та якості об'єктів як 

джерела даних для розвитку ринку нерухомості; 

3.3. проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і 

характеристиці об'єктів; 

3.4. організація захисту інформації містобудівного кадастру від 

природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим 

порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації 

(витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване 

копіювання та інше втручання до інформаційної системи); 

3.5. ведення містобудівного моніторингу з обов'язковим занесенням 

його результатів до бази даних містобудівного кадастру міста, відповідно до 

чинного законодавства. 

3.6. прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації, згідно 

з порядком, встановленим чинним законодавством. 

3.7. надання інформації з містобудівного кадастру, що не має 

обмеження в доступі, суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом. 



3.8. збір вихідної інформації та моніторинг її зміни. 

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює: 

4.1. операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації; 

4.2. операції з отримання та внесення в базу даних містобудівного 

кадастру проектної та виконавчої документації об'єктів будівництва; 

4.3. контроль стану кадастрової інформації; 

4.4. операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення 

кадастрової інформації; 

4.5. операції з формування кадастрових документів та їх видача за 

запитом; 

4.6. адаптацію і супроводження нормативно-правових та методичних 

документів містобудівного кадастру з урахуванням установлених 

особливостей; 

4.7. розвиток та вдосконалення системи містобудівного кадастру 

міста; 

4.8. попередній розгляд заяв власників, користувачів та 

розпорядників земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів 

інженерних та транспортних комунікацій щодо передбачених змін або 

реконструкції; 

4.9. підготовку інформаційних матеріалів для складення будівельного 

паспорта; 

4.10. взаємодію з базовими суб'єктами інформаційних ресурсів та 

постійне отримання від них інформації, що підлягає реєстрації у 

містобудівному кадастрі; 

4.11. первинне оброблення, вхідний контроль даних і документів 

містобудівного кадастру; 

4.12. організацію робіт з обміну інформацією з іншими кадастрами, 

реєстрами та інформаційними системами; 

4.13. формування кадастрових документів та їх видачу; 

4.14. узагальнення інформації та складення аналітичних звітів про стан 

використання території, стан та зміни об'єктів архітектурної, містобудівної і 

будівельної діяльності; 

4.15. формування та надання кадастрових довідок на запити 

користувачів в межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів 

містобудівного кадастру; 

4.16. провадження іншої діяльності щодо ведення містобудівного 

кадастру; 

4.17. розвиток системи містобудівного кадастру міста шляхом 

організації проведення робіт з удосконалення структури даних, програмно-



технічного блоку, способів введення, обробки, зберігання та надання даних 

тощо.  

5. Служба має право: 

5.1. отримувати в установленому порядку від органів державної 

влади і органів місцевого самоврядування, які формують містобудівний 

кадастр, інформацію, що включена до переліку даних; 

5.2. отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників 

об'єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, які необхідні для ведення 

містобудівного кадастру; 

5.3.  відвідувати в установленому порядку будь-які об'єкти, що 

включені до структури кадастрової інформації, з метою підтвердження 

достовірності відомостей, які надійшли до містобудівного кадастру; 

5.4. передавати в установленому порядку кадастрову  інформацію  до 

містобудівного кадастру вищого рівня. 

5.5. вносити пропозиції з питань, що належать до її компетенції. 

 

6. Служба несе відповідальність за достовірність, повноту та 

своєчасність надання даних містобудівного кадастру користувачам 

відповідно до законодавства. 

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади міським головою у встановленому законодавством 

порядку. 

8. Служба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян тощо. 

9. Чисельність працівників служби, видатки на їх утримання   

визначаються міською радою в складі управління. Служба утримується за 

рахунок коштів міського бюджету.   

 

 


