2
аналізу популачных
штруктур, репродукчных
моделів, освітнёй
штруктуры, обысть

ПРИНОС І ЗНАЧІНЯ СПИСОВАНЯ
Списованя жытелїв, домів і бітів як єдине сондованя
доволює запоїти до нёго вшыткых жытелїв СР.
Приносить унікатны інформації о ставі сполочности, о
єй демоґрафічных, соціално-економічных і културных

3
суть базов на
проґнозованя в окремых
сферах сполоченьского
жывота

штруктурах, о условіях жывота людей і їх бываню. Многы із
позбераных інформацій в списованю жытелїв, домів і бітів
суть унікатны і не мож їх в єднакім розсягу здобыти.

Детайлны інформації, котры суть повязаны із
Списованём жытелїв, домів і бітів 2021, здобудуть

ЯК МОЖЕ СЛОВЕНЬСКО
ІНФОМАЦІЇ ІЗ СПИСОВАНЯ
ВЫХОСНОВАТИ
1
на планованя новой
інфраштруктуры

посилнїня сїтї транспорту
будованя драг і реґулованых парковиск
розміщіня і будованя інштітуцій
реалізуючіх службы
сондованя потребы будованя школьскых
інштітуцій, інштітуцій соціалных служеб,
здравотницькых інштітуцій
будованя оддыховых зон, парків,
дїтьскых гріщ

жытелї на вебовій сторінцї:

WWW.SCITANIE.SK

ПЕРШЕ В
ПОВНІЙ МІРЇ
ЕЛЕКТРОНІЧНЕ
СПИСОВАНЯ
ЖЫТЕЛЇВ, ДОМІВ
І БІТІВ
Клік ід лїпшій
будучности

Списованя жытелїв буде проходити
од 15. фебруара 2021 до 31. марца 2021.

КЛІК
ІД ЛЇПШІЙ
БУДУЧНОСТИ

з екзістуючіх адміністратівных датабаз в комбінації
з інформаціями позбераныма од жытелїв. Збераня
папірёвых формуларїв, але заповнёванём

Рік 2021 буде про нас з погляду будучности
барз важным роком. На Словеньску ся по
10 роках одбуде списованя жытелїв, домів
і бітів.
Першыраз буде інтеґроване і комплетно
електронічне.

електронічного формуларя на списованя.

моменту списованя, котрым є 1. януар 2021.

НА
ЕЛЕКТРОНІЧНЕ

вопросы повязаны з безпечнов охранов інформацій.
Почас Списованя жытелїв, домів і бітів 2021 буде
захована максімална можна міра охраны особных

законнов повинностёв каждого жытеля Словеньской
републікы. Про потребы списованя ся жытелём розумить
дочасне або толероване місце перебываня.

СПИСОВАНЯ СКОРО
І ПРОСТО
Жытель ся спише сам або з помочов близкой особы на

безпечность

будьякім місцї посередництвом компютера, таблету або
мобілу з припоїнём на інтернет.
Формуларь на списованя буде доступный на вебовій
сторінцї www.scitanie.sk або ся чоловік спише через
мобілну аплікацію.

скорость
списованя

інформацій. Безпечность вшыткых інформацій є
пріорітов а сучасно і єдным з основных условій
електронічного списованя. Вшыткы позбераны
інформації будуть безпечно хранены перед

Брати участь на списованю є правом, але сучасно і

каждый, хто має в Словеньскій републіцї стабілне,

Електронічне і інтеґроване списованя
приносить многы бенефіты, якыма суть
наприклад:

БЕЗПЕЧНОСТЬ
ЕЛЕКТРОНІЧНОГО
СПИСОВАНЯ
Електронічне списованя приносить зо собов і даякы

ХТО МАЄ НА СПИСОВАНЮ
ЖЫТЕЛЇВ БРАТИ УЧАСТЬ?

толеранцію к
жывотному окружіню

до формуларя, мусять быти актуалны к вырїшалному

Першыраз в історії будуть выхоснованы інформації

інфофмацій не буде реалізоване посередництвом

точнїшы і якостнїшы
інформації

Вшыткы інформації, котры чоловік почас списованя уведе

Самосписаня представлює скорый і простый способ
на выповнїня формуларя на списованя, без нарушіня
пріватной зоны жытеля.

вызраджінём, зловжытём або вкраджінём.

