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РЕФЕРАТ
    
      Бабенко І.І. Геоінформаційне забезпечення земельно-кадастрового
обліку територій Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району
Кіровоградської області Стор. – 71, табл. – 17, рис. – 16, список літератури – 19.
     У першому розділі ми зробили літературний огляд за статтями напряму
земельно-кадастровий облік засобами ГІС.
     У другому розділі навели загальну характеристику Куцеволівської
сільської ради: місцерозташування та природно-кліматичні умови; види
виконуваних робіт сільською радою.
     У третьому розділі охарактеризували застосування ГІС для сільських
рад: Застосування геоінформаційних систем в управлінні земельними
ресурсами; використання ГІС для земельно-кадастрового обліку;
порівняльний аналіз існуючих геоінформаційних систем, які
використовуються у земельно-кадастровому обліку.
     Четвертий розділ ми розкрили земельно-кадастровий облік засобами
ГІС: Аналіз створення інфраструктур геопросторових даних для населених
пунктів; Інформаційне забезпечення даними про землі в межах громади; ГІС
для земельно-кадастрового обліку Куцеволівської сільської ради.
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