2
в аналізі структур
населення,
репродуктивної поведінки,
освітньої структури,
домогосподарств

ПЕРЕВАГИ І ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕПИСУ

3

Перепис населення, будинків та квартир, як єдине

вони є основою для
прогнозування окремих
сфер суспільного життя

опитування, дозволяє залучити всіх жителів Словацької
Республіки. Він несе незамінну інформацію про стан
суспільства, його демографічні, соціально-економічні
та культурні структури, умови життя населення та
його житло. Багато опитуваних даних щодо перепису
населення, будинків та квартир є унікальними і не можуть
бути отримані в тій же мірі.

Детальну інформацію, пов’язану з переписом
населення, будинків та квартир 2021 року, можна
знайти на веб-сайті:

ЯК СЛОВАЧЧИНА МОЖЕ
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДАНІ
ПЕРЕПИСУ
1
для планування нової
інфраструктури

зміцнення транспортної мережі
будівництво доріг та перехоплення стоянок
розгортання та будівництво об’єктів,
що надають послуги
з’ясування потреби у будівництві
шкільних закладів, закладів соціального
обслуговування, медичних закладів
будівництво зон відпочинку, парків,
дитячих майданчиків

WWW.SCITANIE.SK

ПЕРШИЙ
ПОВНІСТЮ
ЕЛЕКТРОННИЙ
ПЕРЕПИС
НАСЕЛЕННЯ,
БУДИНКІВ ТА
КВАРТИР
Клік для кращого
майбутнього

Перепис населення проводитиметься
з 15 лютого 2021 року
по 31 березня 2021 року.

КЛІК ДЛЯ
КРАЩОГО
МАЙБУТНЬОГО

скористатися послугою стаціонарних помічників
підрахунку. У кожному населеному пункті буде створено
жителю.в підрахунку. У населеному пункті також будуть

Вперше в історії дані з існуючих адміністративних
джерел будуть використовуватися в поєднанні з
відбуватиметься не через паперові форми, а шляхом

2021 рік буде для нас дуже важливим з точки
зору майбутнього. У Словаччині перепис
населення, будинків та квартир відбудеться
після 10 років. Вперше він буде інтегрованим
та повністю електронним.

заповнення електронної форми перепису.

ЕЛЕКТРОННЕ

Участь у переписі є правом і водночас юридичним

інституційного медичного закладу опіки) будуть
підраховуватися посередництвом помічника у закладі.

БЕЗПЕКА
ЕЛЕКТРОННОГО
ПЕРЕПИСУ

обов’язком кожного жителя Словацької Республіки. Для

проживання в Словацькій Республіці.

Електронний перепис приносить й певні питання
пов’язані з безпекою збереження даних.
Під час Перепису населення, будинків та квартир 2021
року буде збережено максимально можливий захист

ПЕРЕПИС ШВИДКО
І ПРОСТО
Мешканець підраховує себе або за допомогою близької
людини через комп’ютер, планшет чи мобільний телефон
із підключенням до Інтернету.
Форма перепису буде доступний на веб-сайті
www.scitanie.sk, або мешканець підраховується
швидкість
перепису

закладу (наприклад, закладу соціальних служб,

яким є 1 січня 2021 року.

постійне, тимчасове, звичайне або терпиме місце

безпеку

мешканця, якщо він запитує таку послугу. Мешканці

повинні стосуватися вирішального моменту перепису,

цілей перепису жителем розуміється кожний, хто має

Електронний та інтегрований перепис
приносить багато переваг, якими є,
наприклад:

мобільні помічники, які відвідають домогосподарство

Усі дані, надані жителем у форму під час перепису,

ХТО ПОВИНЕН ВЗЯТИ УЧАСТЬ
У ПЕРЕПИСІ НАСЕЛЕННЯ?

охорону
навколишнього
середовища

самі (наприклад, через нерухомість), також зможуть

контактний пункт, де стаціонарний помічник допоможе

даними, отриманими від жителів. Збір даних від жителів

точніші та
якісніші дані

Жителі, які не знають або не можуть підрахуватися

через мобільну аплікацію.
Самоперепис - це швидкий і простий спосіб
заповнення форми перепису, не порушуючи
приватну зону мешканця.

персональних даних. Безпека всіх даних є пріоритетом
і водночас однією з основних умов електронного
перепису. Всі отримані дані будуть надійно захищені
від витоків, зловживанням або крадіжки.

