ЗАЦВЕРДЖАНА
пастанова Нацыянальнага
статыстычнага камiтэта
Рэспублiкi Беларусь
10.10.2018 № 99

КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI

СПIС АСОБ, ЯКIЯ ПРАЖЫВАЮЦЬ (ЗНАХОДЗЯЦЦА)
У СПЕЦЫЯЛIЗАВАНЫХ УСТАНОВЕ АБО АРГАНIЗАЦЫI,
БЯЗДОМНЫХ
Форма 1-установа
0
№ перапiснога
ўчастка

1

Тып падлiковага
ўчастка

№ падлiковага
ўчастка

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

Вобласць (г. Мiнск) _____________________________________
Раён вобласцi __________________________________________
Горад (пасёлак гарадскога тыпу) __________________________
Раён горада ____________________________________________
Сельсавет _____________________________________________
Сельскi населены пункт __________________________________

Вулiца, праспект i інш. ____________________________
№ дома _____ № корпуса ____
Назва ўстановы, арганiзацыi
______________________________________________________________

1. Тып установы, арганiзацыi:
1

дом дзiцяцi

2

iншая ўстанова аховы здароўя

3

дзiцячы дом сямейнага тыпу, дзiцячая вёска (гарадок)

4

школа-iнтэрнат для дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў

5

гiмназiя-iнтэрнат

6

санаторная школа-iнтэрнат

7

спецыяльная агульнаадукацыйная школа-iнтэрнат

8

дапаможная школа-iнтэрнат

9

сацыяльна-педагагiчны цэнтр, дзiцячы дом

10

спецыяльная вучэбна-выхаваўчая ўстанова

11

спецыяльная лячэбна-выхаваўчая ўстанова

12

iншыя ўстановы, якiя забяспечваюць умовы для пражывання (утрымання) дзяцей

13

дом-iнтэрнат для дзяцей-iнвалiдаў

14

iншая дзяржаўная ўстанова сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае
абслугоўванне

15
16

арганiзацыя Мiнiстэрства ўнутраных спраў, Мiнiстэрства абароны, Мiнiстэрства па надзвычайных
сiтуацыях, Камiтэта дзяржаўнай бяспекi, Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта
рэлiгiйная арганiзацыя

17

iншая ўстанова, арганiзацыя

укажыце назву ўстановы, арганiзацыi

2.

Бяздомны

Агульная колькасць асоб, якiя ўключаны ў спiс (чалавек)

КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI
№ п/п

№
пакоя

Iдэнтыфiкацыйны
нумар

Прозвiшча, асабовае iмя,
iмя па бацьку (калi такое ёсць)

Чысло, месяц,
год нараджэння

Пол

Сямейнае
становiшча
(для асоб,
старэйшых
за 15 гадоў)

Месца
знаходжання на
дату перапiсу
насельнiцтва

Iнфармацыя
аб пражываннi
(знаходжаннi)
цi адсутнасцi

Прычыны
адсутнасцi

Працягласць
адсутнасцi (месяцаў)

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
пераход да 2Н
ПОЛ

1 - мужчынскi
2 - жаночы

СЯМЕЙНАЕ СТАНОВIШЧА
1 - нiколi не быў (не была) у шлюбе
2 - знаходжуся ў шлюбе
3 - знаходжуся ў незарэгiстраваных адносiнах
4 - удавец, удава
5 - разведзены(ая)
6 - разышоўся (разышлася)

МЕСЦА ЗНАХОДЖАННЯ
НА ДАТУ ПЕРАПIСУ НАСЕЛЬНIЦТВА
1 - у дадзеным населеным пункце
2 - у iншым населеным пункце рэспублiкi
3 - у iншай краiне (указаць краiну)

IНФАРМАЦЫЯ АБ ПРАЖЫВАННI (ЗНАХОДЖАННI) ЦI АДСУТНАСЦI

1 - пастаянна пражывае
2 - пастаянна пражывае, але часова адсутнiчае
3 - часова знаходзiцца

ПРЫЧЫНЫ АДСУТНАСЦI

1 - праца
2 - адукацыя
3 - сямейныя абставiны
4 - здароўе
5 - iншае

КАНФIДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНIКАМ IНФАРМАЦЫI

Запаўняецца для асоб, якiя часова знаходзяцца ў домагаспадарцы
i пастаянна пражываюць у Рэспублiцы Беларусь
1. Прозвiшча
Асабовае iмя
Iмя па бацьку (калi такое ёсць)
2. Iдэнтыфiкацыйны нумар
3. Адрас пастаяннага месца жыхарства:
Вобласць (г. Мiнск) _________________________________
Раён вобласцi ______________________________________
Горад (пасёлак гарадскога тыпу) ______________________
Раён горада ________________________________________
Сельсавет _________________________________________
Сельскi населены пункт ______________________________

Вулiца, праспект i інш. _____________________________
№ дома _____ № корпуса ____
№ кватэры (пакоя) ______
у выпадку адсутнасцi нумара дома ўкажыце прозвiшча i iнiцыялы
ўласнiка, наймальнiка (паднаймальнiка)
_____________________________________________________________

1. Прозвiшча
Асабовае iмя
Iмя па бацьку (калi такое ёсць)
2. Iдэнтыфiкацыйны нумар
3. Адрас пастаяннага месца жыхарства:
Вобласць (г. Мiнск) _________________________________
Раён вобласцi ______________________________________
Горад (пасёлак гарадскога тыпу) ______________________
Раён горада ________________________________________
Сельсавет _________________________________________
Сельскi населены пункт ______________________________

Вулiца, праспект i інш. _____________________________
№ дома _____ № корпуса ____
№ кватэры (пакоя) ______
у выпадку адсутнасцi нумара дома ўкажыце прозвiшча i iнiцыялы
ўласнiка, наймальнiка (паднаймальнiка)
_____________________________________________________________

1. Прозвiшча
Асабовае iмя
Iмя па бацьку (калi такое ёсць)
2. Iдэнтыфiкацыйны нумар
3. Адрас пастаяннага месца жыхарства:
Вобласць (г. Мiнск) _________________________________
Раён вобласцi ______________________________________
Горад (пасёлак гарадскога тыпу) ______________________
Раён горада ________________________________________
Сельсавет _________________________________________
Сельскi населены пункт ______________________________

Вулiца, праспект i інш. _____________________________
№ дома _____ № корпуса ____
№ кватэры (пакоя) ______
у выпадку адсутнасцi нумара дома ўкажыце прозвiшча i iнiцыялы
ўласнiка, наймальнiка (паднаймальнiка)
_____________________________________________________________

1. Прозвiшча
Асабовае iмя
Iмя па бацьку (калi такое ёсць)
2. Iдэнтыфiкацыйны нумар
3. Адрас пастаяннага месца жыхарства:
Вобласць (г. Мiнск) _________________________________
Раён вобласцi ______________________________________
Горад (пасёлак гарадскога тыпу) ______________________
Раён горада ________________________________________
Сельсавет _________________________________________
Сельскi населены пункт ______________________________

Вулiца, праспект i інш. _____________________________
№ дома _____ № корпуса ____
№ кватэры (пакоя) ______
у выпадку адсутнасцi нумара дома ўкажыце прозвiшча i iнiцыялы
ўласнiка, наймальнiка (паднаймальнiка)
_____________________________________________________________

