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Про проведення  перезакладення книг 
погосподарського  обліку, перепису  
поголів`я     худоби  у     домашніх 
господарствах та уточнення розмірів 
земельних ділянок громадян 
 
 
 
 Керуючись статтею 13 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 05.07.2004 № 424-р “Про проведення перезакладення книг 
погосподарського обліку та перепису поголів`я худоби у домашніх 
господарствах” та недопущення порушень у статистичній звітності в області: 
 
 1. Запропонувати головному управлінню статистики у Запорізькій 
області скласти розрахунки необхідної кількості примірників книг 
погосподарського обліку та інструкцій щодо їх ведення і надати їх  
головному управлінню сільського господарства і продовольства 
облдержадміністрації та районним державним адміністраціям. 
 
 2. Рекомендувати районним державним адміністраціям: 
 2.1. вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування в 
2005 році   з   місцевих   бюджетів  видатків  на   виготовлення   в   необхідній  
кількості примірників книг погосподарського обліку та інструкцій щодо їх 
ведення. Про результати поінформувати до 15.12.2004 головне управління 
сільського господарства і продовольства облдержадміністрації; 
 2.2. до 01.04.2005 визначитися з виконавцем робіт по  виготовленню 
книг погосподарського обліку й інструкцій щодо їх ведення; 
 2.3. до 01.11.2005 організувати виготовлення нових книг 
погосподарського обліку та інструкції щодо їх ведення. 
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 3. Районним державним адміністраціям за участю виконкомів міських, 
селищних і сільських рад: 
 3.1. залучити осіб для перепису худоби у домашніх господарствах у 
міських населених пунктах; 
 3.2. провести у період з 01.01.2006 по 15.01.2006 перезакладення книг 
погосподарського обліку і складання облікових списків громадян у сільських, 
селищних і міських радах, на території яких розташовані сільські населені 
пункти; 
 3.3. з 01.01.2006 по 15.01.2006 провести облік поголів`я худоби у 
домашніх господарствах у сільській місцевості та разом з районними 
відділами та міськими управліннями статистики – її перепису у домашніх 
господарствах у міських населених пунктах; 
 3.4. у період з 1 по 15 січня та з 1 по 15 червня у 2007-2010 роках 
забезпечити уточнення записів у книгах погосподарського обліку; 
 3.5. здійснити уточнення розмірів земельних ділянок, що перебувають 
у власності  та користуванні громадян. 
 
 4. Запропонувати Запорізькому обласному головному управлінню 
земельних ресурсів  надавати дані районним відділам і міським управлінням 
статистики про наявність земель у власності та користуванні 
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності  і громадян за 
станом на  1 січня  та 1 липня  щорічно. 
 
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної державної адміністрації Самардака Г.В. та 
заступника голови обласної державної адміністрації Вегерю С.М. 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації      В.П. Березовський 
 
 
 

 
 
 

       


