Пропонуємо запровадити електронне ведення погосподарського обліку у сільських, селищних радах

З метою покращення організації та належного ведення погосподарського обліку Головне управління статистики у Черкаській області спільно з публічним акціонерним товариством "Інформаційно-аналітична агенція "Статінформконсалтинг впроваджує програмний комплекс „Погосподарський облік для сільських, селищних рад”.
Програмний комплекс розроблений на основі Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 08.12.2010 № 491 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.01.2011 № 9/18747.
Комплекс дозволяє підвищити рівень та якість  роботи сільських (селищних) рад, створити автоматизоване робоче місце секретаря, діловода, паспортиста, бухгалтера, землевпорядника, зняти або значно скоротити обмеження щодо часу підготовки матеріалів, їхньої повноти, вірогідності, обґрунтованості, відповідальності виконавця.

Використання програмного комплексу  “Погосподарський облік для сільських, селищних рад” надає можливості:
-     формування бази даних показників, що характеризують соціальне, економічне становище села (селища);
-     отримання зведених звітів по показниках в автоматичному режимі в цілому по сільській (селищній) раді;
-     ведення обліку населення, житлового фонду, наявності худоби у громадян на правах особистої власності, сільськогосподарської    техніки, земельних наділів;
-     видачі різного роду довідок і аналітичних таблиць (понад 60 видів);
-     формування реєстру виборців.
Ведення  погосподарського обліку  передбачено в розрізі:
-        членів домогосподарств (стать, вік, освіта, місце роботи,  і т. д.);
-        кількісного і якісного складу наявного  житлового фонду;
-        худоби та птиці в приватній власності;
-        земель в приватній власності та оренді;
-        сільськогосподарської техніки в приватній власності;
-        посівних площ станом на 1 червня.
            Перелічені показники дозволили створити базу даних, яка є  комп'ютерним аналогом погосподарської книги, що дозволяє запам'ятовувати всю введену інформацію, актуальну на будь-який момент, і на підставі  якої можна одержати необхідні дані   для подання інформації відповідним органам за певний період.
Також при необхідності можна швидко роздрукувати :
-      списки жителів села;
-      списки виборців ;
-      зробити вибірку жителів села за датою народження, віком і т.д.  
            
У даному комплексі вирішена  проблема, пов'язана з поданням звітності в органи  державної  статистики :
-      форма 6-сільрада;
-      форма 4-сільрада;
-      форма 1-житлофонд;
-      форма 1-село.
 
           На підставі бази даних  ведеться виписка та  облік документів : 
-      актових записів  та свідоцтв про шлюб; 
-      актових записів  та свідоцтв про смерть; 
-      актових записів  та свідоцтв про народження;
-      довіреностей;
-      заповітів.
          Причому, якщо виписується документ, наприклад, актовий запис  про смерть, то автоматично  робиться відмітка у базі даних  про те, що житель помер, вибув і т.д.
          Передбачено виписку  довідок:
-      довідка про склад сім‘ї; 
-      довідка про склад сім‘ї  та  зареєстрованих осіб; 
-      довідка про склад сім‘ї та розмір платежів; 
-      довідка про право власності на житловий будинок;
-      довідка про реєстрацію та проживання; 
-      довідка про наявність земельної ділянки;
-      довідка про приватизацію земельної ділянки;
-      довідка про наявність ВРХ;
-      довідка про наявність бджолосімей;
-      довідка про вирощену сільськогосподарську продукцію;
-      довідка довільної форми.
Є можливість одержання повної і різнобічної інформації про будь-якого жителя за будь-який період засобами  швидкого й ефективного пошуку по реквізитах:
-      прізвище,  ім’я, по батькові:   
-      адреса домогосподарства;
-      особовий рахунок домогосподарства.                                    
 
З питань придбання і встановлення програмного комплексу у сільських/селищних радах Черкаської області звертайтесь:

в управління/відділи статистики в районах за місцезнаходженням, 

або в Головне управління статистики у Черкаській області, м.Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 39:

перший заступник начальника ГУС      	Литвин Михайло Григорович
                                                                   	            тел. (0472) 36-06-60
						       	моб. 067 4706123
начальник управління інформаційних технологій
                                                              	Рибалка Валентина Андріївна
 						      	тел. (0472) 45-80-76
                                                                                   моб. 067 4706456
головний спеціаліст відділу адміністрування комп’ютерних мереж 
                                                                     Лебідь Віталій Євгенович    
						      	тел. (0472) 45-03-09



