АДОБРАНА
пратакол пасяджэння калегіі
Нацыянальнага статыстычнага
камітэта Рэспублікі Беларусь
27.04.2017 № 9

КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ
Форма 2Н

ПЕРАПІСНЫ ЛІСТ
№ перапіснога
ўчастка

№ падліковага
ўчастка

№ памяшкання, якое выкарыстоўваецца для
пражывання, у межах падліковага ўчастка

№ п/п домагаспадаркі ў межах памяшкання,
якое выкарыстоўваецца для пражывання

№ п/п рэспандэнта ў
межах домагаспадаркі

1. Прозвішча
Уласнае імя
Імя па бацьку (калі такое ёсць)
2. Ідэнтыфікацыйны нумар
3. Назавіце дату Вашага нараджэння:
чысло

4. Ваш пол 1

мужчынскі

месяц

год

колькасць поўных гадоў

жаночы

2

да пытання 4
да пытання 5

5. Сваяцкія ці іншыя адносіны з асобай, указанай першай у домагаспадарцы:
1

асоба, указаная першай у
домагаспадарцы

4

маці, бацька

7

нявестка,
зяць

2

жонка, муж

5

сястра, брат

8

бабуля, дзед 11

3

дачка, сын,
падчарыца, пасынак

6

свякроў, свёкар,
цешча, цесць

9

унучка, унук

10

іншая ступень роднасці, сваяцтва
не сваяк

Указаць нумар маці/ бацькі

да пытання 6

6. Ваш сямейны стан: (для асоб ва ўзросце 15 гадоў і старэйшых)
1

ніколі не быў(ла) у шлюбе

2

знаходжуся ў зарэгістраваным шлюбе 4

3

знаходжуся ў незарэгістраваных адносінах

5

разведзены(ая)

удавец, удава

6

разышоўся(лася)

Для асоб, якія знаходзяцца ў шлюбе (незарэгістраваных адносінах), указаць нумар
мужа/жонкі (асобы, з якой знаходзіцца ў незарэгістраваных адносінах)

да пытання 7

7. Месца Вашага нараджэння:
1

Рэспубліка Беларусь

2

іншая краіна

да пытання 8

укажыце назву краіны

8. У гэтым горадзе, пасёлку гарадскога тыпу або сельскай мясцовасці гэтага раёна Вы пражываеце
бесперапынна ад нараджэння?
1

так

2

да пытання 9.4

не

8.1. Укажыце перыяд, калі Вы прыбылі ў дадзены населены пункт:
1

да 1 кастрычніка 2016 г. уключна

2

пасля 1 кастрычніка 2016 г.

укажыце год

месяц

да пытання 8.2

год

8.2. Укажыце асноўную прычыну, па якой Вы прыбылі ў дадзены населены пункт:
1
2
3

праца

4

медыцынскае лячэнне, рэабілітацыя

7

іншая прычына

атрыманне адукацыі

5

вяртанне на ранейшае месца жыхарства

8

прычына не ўказана

сямейныя абставіны

6

змена жыллёвых умоў

8.3. Укажыце месца Вашага папярэдняга жыхарства:
1

Рэспубліка Беларусь
1

2

да пытання 8.3

горад, пасёлак гарадскога тыпу

2

сельская мясцовасць

іншая краіна
укажыце назву краіны

да пытання 9

КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ

9. Ці пражывалі Вы 1 год і больш у іншай краіне?
1

2

так

не

да пытання 9.4

9.1. З якой краіны Вы прыбылі ў Рэспубліку Беларусь на пастаяннае месца жыхарства:
да пытання 9.2
укажыце назву краіны

9.2. Укажыце перыяд прыбыцця:
1

да 1 кастрычніка 2016 г. уключна

2

пасля 1 кастрычніка 2016 г.

укажыце год

месяц

да пытання 9.3

год

9.3. Укажыце асноўную прычыну, па якой Вы прыбылі ў Рэспубліку Беларусь на пастаяннае месца
жыхарства:
1

праца

4

медыцынскае лячэнне, рэабілітацыя

7

іншая прычына

2

атрыманне адукацыі

5

вяртанне на ранейшае месца жыхарства

8

пошук прыстанішча

сямейныя абставіны

6

змена жыллёвых умоў

9

прычына не ўказана
да пытання 9.4

3

9.4. Ці плануеце Вы выехаць з Рэспублікі Беларусь?
1

2

так
1
2
3

не

да пытання 10

на тэрмін менш за 1 год
на тэрмін больш за 1 год
на пастаяннае месца жыхарства

да пытання 9.5

9.5. Па якой прычыне Вы плануеце выехаць з Рэспублікі Беларусь:
1

праца

4

медыцынскае лячэнне, рэабілітацыя

7

іншая прычына

2

атрыманне адукацыі

5

вяртанне на ранейшае месца жыхарства

8

пошук прыстанішча

сямейныя абставіны

6

змена жыллёвых умоў

9

прычына не ўказана
да пытання 10

3

10. Ваша грамадзянства:
1

Рэспубліка Беларусь

2

грамадзянства
іншай краіны

3
укажыце назву краіны

без грамадзянства
да пытання 11

11. Да якой нацыянальнасці Вы сябе адносіце? (па самавызначэнні і жаданні рэспандэнта, для дзяцей па вызначэнні бацькоў)
1

беларус(ка)

3

паляк (полька)

5

не паведаміў(ла)

2

рускі(ая)

4

украінец(ка)

6

іншая
укажыце назву

да пытання 12

12. Ваша родная мова (мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве):
1

беларуская

5

іншая

2

руская

польская

3

4

украінская

да пытання 13

укажыце назву

13. На якой мове Вы звычайна размаўляеце дома?
1

беларускай

5

іншай

2

рускай

польскай

3

4

украінскай
да пытання 14

укажыце назву

14. Ваш узровень (ступень) адукацыі (для асоб ва ўзросце 10 гадоў і старэйшых):
1

пачатковая

6

вышэйшая

2

агульная базавая

7

вышэйшая (з магістратурай)

1

3

кандыдат навук

агульная сярэдняя

8

паслявузаўская:

2

доктар навук

3

не маю

4

прафесійна-тэхнічная

1

5

сярэдняя спецыяльная

2

9

не маю адукацыі

аспірантура, ад'юнктура
дактарантура

Ці ўмееце Вы чытаць і пісаць?

Ці маеце Вы вучоную ступень?

1

так

2

не

да пытання 15

КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ

15. Ці атрымліваеце Вы ў цяперашні час адукацыю? (для асоб ва ўзросце 6 гадоў і старэйшых)
1

так
1

2

асноўная ва ўстанове (арганізацыі) адукацыі

дадатковая

агульная сярэдняя
прафесійна-тэхнічная
сярэдняя спецыяльная
вышэйшая
паслявузаўская
2

не

для дзяцей ва ўзросце 1 - 7 гадоў

Ці наведвае дзіця ўстанову дашкольнай адукацыі?
1

2

так

не

да пытання 16

16. Укажыце крыніцы сродкаў да існавання, якія маюцца ў годзе правядзення перапісу насельніцтва:
1

праца па найме (акрамя працы ў асабістай падсобнай гаспадарцы)

9

2

праца ў асабістай падсобнай гаспадарцы

10

стыпендыя

3

самазанятасць

11

4

выраб тавараў для ўласнага выкарыстання

12

5

дзяржаўная пенсія, у тым ліку з іншай дзяржавы

6

пенсія (іншая сацыяльная выплата), якая выплачваецца
працадаўцам і (або) страхавой арганізацыяй

14

іншыя віды дапамогі
даходы ад здачы ў арэнду маёмасці,
дывідэнды альбо іншыя выплаты па ўкладах
і каштоўных паперах
пазыкі або выкарыстанне зберажэнняў,
рэалізацыя маёмасці
на ўтрыманні іншай асобы

7

дапамога па хваробе, мацярынстве

15

іншыя крыніцы

8

сямейная дапамога

дапамога па беспрацоўі

13

Укажыце асноўную крыніцу

да пытання 17

17. Ці была ў Вас з 25 верасня 2017 г. па 1 кастрычніка 2017 г. аплачваемая праца (або занятак,
які прыносіць даход)? (для асоб ва ўзросце 15 гадоў і старэйшых)
1

так

2

не

да пытання 17.1

1. Вы часова не працавалі з прычыны хваробы, водпуску, водпуску па цяжарнасці і родах, догляду дзіцяці ва ўзросце
да 3 гадоў, вахтавага або іншага спецыфічнага характару працы, праходжання курсаў павышэння кваліфікацыі і да таго
падобнае?
1

так

да пытання 17.1

2

не

да пытання 2)

2. Вы выконвалі неаплачваемую працу ў хатняй гаспадарцы?
1

так

да пытання 22

2

не

да пытання 3)

3. Вы займаліся вырабам тавараў для ўласнага выкарыстання?
1

так

да пытання 22

2

не

да пытання 22

17.1. Дзе знаходзілася месца Вашай асноўнай працы?
1

у населеным пункце па месцы жыхарства

2

на іншай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
1

3

горад, пасёлак гарадскога тыпу

да пытання 19

2

сельская мясцовасць

да пытання 18
да пытання 17.2

у іншай краіне
укажыце назву краіны

17.2. Як часта Вы выязджалі на асноўную працу на тэрыторыю іншай дзяржавы?
1

штодзённа

2

на некалькі дзён на працягу тыдня

3

на іншы перыяд

да пытання 18

КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ

18. Укажыце асноўную прычыну, па якой Вы не працуеце ў населеным пункце па месцы жыхарства:
1

не знайшоў(ла) працу ў дадзеным населеным пункце

3

іншыя сацыяльна-эканамічныя выгады

2

знайшоў(ла) працу з больш высокім заробкам

4

іншыя прычыны

да пытання 19

19. Укажыце, дзе ажыццяўлялася Ваша асноўная праца:
1

у арганізацыі (структурным падраздзяленні арганізацыі)

7

2

у сялянскай (фермерскай) гаспадарцы

8

3

у сферы аграэкатурызму

4

у індывідуальнага прадпрымальніка

5

у хатняй гаспадарцы наёмным працаўніком

6

у якасці рамесніка

у якасці індывідуальнага прадпрымальніка
на індывідуальнай аснове без рэгістрацыі ў якасці
індывідуальнага прадпрымальніка
у асабістай падсобнай гаспадарцы, па вырабе
(перапрацоўцы) прадукцыі сельскай, лясной гаспадаркі,
палявання і рыбалоўства, якая прызначана для
рэалізацыі
іншае
да пытання 20

9
10

20. Кім Вы з'яўляліся на асноўнай працы? (указаць толькі адзін варыянт адказа)
1

наёмным працаўніком

2

працадаўцам (у тым ліку ўласнікам, заснавальнікам)

3

асобай, якая працавала на індывідуальнай аснове

4

працаўніком (які дапамагае ў працы) без аплаты
працы ў сваяка (члена домагаспадаркі)

5

асобай, якая не паддаецца класіфікацыі па статусе
да пытання 21

21. Ці знаходзіцеся Вы ў пошуку іншай або дадатковай працы? (для рэспандэнтаў, якія маюць працу)
1

так, шукаў(ла) іншую працу

2

так, шукаў(ла) дадатковую працу

3

не, не шукаў(ла)

да пытання 25
22. Ці шукалі Вы працу на працягу апошняга месяца да пачатку перапісу (з 1 верасня па 1 кастрычніка
бягучага года)? (для асоб, якія не маюць працы)
1

2

так

не

да пытання 23

23. Калі б Вы атрымалі адпаведную працу, ці маглі б Вы прыступіць да яе ў бліжэйшыя два тыдні
тыдні?
1

так

калі на пытанне 22 «так»
калі на пытанне 22 «не»

2

не

да пытання 24

да пытання 25
да пытання 24

24. Укажыце асноўную прычыну, па якой Вы адмовіліся ад пошуку працы (прапанаванай працы):
1

атрымаў(ла) працу, арганізаваў(ла) уласную справу і прыступлю да яе ў бліжэйшыя два тыдні

2

знайшоў(ла) працу і чакаю адказу

3

чакаю пачатку сезона

4

страціў(ла) надзею знайсці працу

5

няма магчымасці знайсці працу

6

не ведаю, дзе і як шукаць працу

7

выйшаў (выйшла) на пенсію, у адстаўку

8

па стане здароўя

9

навучаюся ва ўстанове адукацыі на дзённай форме атрымання адукацыі

10

вяду хатнюю гаспадарку, даглядаю дзяцей, іншых членаў сям'і

11

няма неабходнасці ці жадання працаваць

12

іншая прычына

да пытання 25

25. Колькі дзяцей Вы нарадзілі? (для жанчын ва ўзросце 15 гадоў і старэйшых)
1
2

колькасць дзяцей
да пытання 26

ні аднаго

26. Ці плануеце Вы нараджэнне дзяцей? (для жанчын ва ўзросце 15-49 гадоў)
1

2

так
укажыце колькасць

не

3

цяжка адказаць

