
Повідомлення

ОБСТЕЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Згідно державної програми та технологічної програми державних ста

тистичних спостережень на 2019 рік, фахівці відділу статистики у Міловсь- 
кому районі проводять планову роботу з питань обстеження населен- 
ня(домогосподарств) на території смт. Мілове, та на території сільських рад 
Міловського району за трьома напрямками:

1.Зайнятість та безробіття -  обстеження робочої сили.
2.Доходи та умови життя - обстеження умов життя домогосподарств.
З .Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості.
Мета обстеження робочої сили -  отримання об’єктивної інформації 

щодо реальної ситуації на ринку праці, визначення зайнятості населення та 
напрямків його діяльності, а також причин і наслідків безробіття.

Для проведення обстеження в усіх регіонах країни на науковій основі 
шляхом застосування випадкового методу відібрано 15,9 тис. домогоспо- 
дарств(сімей), у тому числі по смт. Мілове - 42 домогосподарства(сімей) та у 
сільській місцевості по трьом сільським радам (Великоцька, Морозівська, 
Микільська) -  73 домогосподарства (сімей).

Уся отримана від домогосподарств інформація є конфіденційною і ви
користовуватиметься тільки у зведеному знеособленому вигляді в статистич
них цілях. Запевняємо, що отримана інформація від відібраного домогоспо
дарства не надається ні в податкові органи, ні в будь які інші організації, ні
хто не буде знати надані відповіді домогосподарств(сімей). Нерозголошення 
наданої домогосподарствами інформації гарантується законами України 
«Про державну статистику» та «Про інформацію». За порушення конфіден
ційності працівники органів державної статистики несуть відповідальність 
згідно з чинним законодавством. Сподіваємося, що, усвідомлюючи важли
вість і необхідність отримання об’єктивної інформації про ситуацію на ринку 
праці, відібрані домогосподарства погодяться взяти участь в обстеженні. У 
разі відмови домогосподарства ми не зможемо замінити на інше домогоспо- 
дарство і це негативно вплине на якість інформації по країні. А особливо по 
нашому регіону, в якому ми проживаємо.

Опитування буде проводити фахівець з інтерв’ювання відділу статис
тики у Міловському районі згідно затверджених анкет та затвердженого гра
фіку відвідування домогосподарств.

З питань зайнятості та безробіття населення фахівець з інтерв’ювання 
буде відвідувати відібране домогосподарство чотири рази: спочатку два рази 
впродовж 2 кварталів(по одному разу в одному із місяців кварталу), а потім 
через 6 місяців знову двічі впродовж 2 кварталів.

З питань обстеження умов життя населення опитування триватиме про
тягом одного року, щомісячно. Ураховуючи той факт, що ця робота є дуже 
важливою, незначний час, витрачений домогосподарствами буде оплачувати
ся.

З питань сільськогосподарської діяльності населення обстеження прово
диться протягом року, щомісячно .



Крім працівників органів державної статистики, які залучені до прове
дення обстеження та опрацювання даних домогосподарств, ніхто не матиме 
можливості ознайомитися з поданою інформацією.

При відвідуванні фахівець з інтерв’ювання зобов’язаний пред’явити своє 
службове посвідчення працівника органу державної статистики.

За додатковою інформацією щодо зазначеного обстеження домогоспо- 
дарства(сім'ї) можуть звернутися безпосередньо до фахівця з інтерв’ювання 
за телефоном: 2-17-89

- до місцевого органу державної статистики за телефоном 2-12-09,
- до Державної служби статистики за телефоном (044)287-41-44

Заздалегідь вдячні всім домогосподарствам за допомогу, які приймуть 
участь в обстеженні.

З повагою,
Начальник відділу статистики 
у Міловському районі К. САМОХВАЛОВА


