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ლოგიკური კონტროლი
"ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად
საქსტატი უფლებამოსილია ადმინისტრაციული ორგანოებისაგან, ფიზიკური და იურიდიული
პირებისაგან მოითხოვოს და მიიღოს თავისი ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ყველა
სტატისტიკური მონაცემი და სხვა ინფორმაცია, მათ შორის, კონფიდენციალური ან/და პერსონალური
მონაცემების შემცველი ინფორმაცია, "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით
დადგენილი წესით.
თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დაცული ,,ოფიციალური სტატისტიკის
შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლით. ის გამოიყენება მხოლოდ კრებსითი სტატისტიკური
მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად.

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის!

1

ნაწილი I. დახმარებები, შინამეურნეობის სხვა შემოსავლები
1. პენსიები, სტიპენდიები, დაზღვევა, დახმარება, გასულ სამ თვეში
1.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი მიიღო თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე
წევრმა გასულ სამ თვეში ქვემოთ ჩამოთვლილი სიის მიხედვით? (მიუთითეთ

ფაქტიურად მიღებული თანხა)

წევრის ნომერი შინდა 02-დან (ჩაწერეთ)
წევრის სახელი შინდა 02-დან (ჩაწერეთ)
გასულ თვეში

1.

მოხუცებულობის პენსია

ორი თვის წინ
სამი თვის წინ
გასულ თვეში

2.

ინვალიდობის პენსია

ორი თვის წინ
სამი თვის წინ
გასულ თვეში

3.

პენსია მარჩენალის დაკარგვის გამო

ორი თვის წინ
სამი თვის წინ
გასულ თვეში

4.

სტიპენდია

ორი თვის წინ
სამი თვის წინ

5.

6.

7.

8.

9.

10.

დროებითი შრომისუუნარობის გამო

გასულ თვეში

(ავადმყოფობის, მშობიარობის)

ორი თვის წინ

მიღებული შემოსავალი

სამი თვის წინ

დაზღვევიდან მიღებული შემოსავალი

(ფულადი კომპენსაციის სახით)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების
დახმარება
ომის ინვალიდთა, მონაწილეთა ან
მათთან გათანაბრებულ პირთა და
სხვა სპეციალური (შსს,
პერსონალური…...) პენსიები
მარტოხელა პენსიონერებისა და
ინვალიდების სოციალური (საოჯახო)
დახმარება
იძულებით გადაადგილებულ პირთა
დახმარება

გასულ თვეში
ორი თვის წინ
სამი თვის წინ
გასულ თვეში
ორი თვის წინ
სამი თვის წინ
გასულ თვეში
ორი თვის წინ
სამი თვის წინ
გასულ თვეში
ორი თვის წინ
სამი თვის წინ
გასულ თვეში
ორი თვის წინ
სამი თვის წინ

სხვა შემოსავალი (დაასახელეთ)

გასულ სამ
თვეში, სულ

11. ___________________________________
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2. საჩუქრების, დახმარებების ან/და უფასოდ მომსახურების სახით მიღებული
შემოსავალები
2.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი მიიღო თქვენმა შინამეურნეობამ ან მისმა
რომელიმე წევრმა გასულ 3 თვეში სულ: ქორწილის, ნათლობის, დაბადების დღის,
დაკრძალვის ან სხვა პირად ან ოჯახურ რიტუალთან დაკავშირებით?
გასულ
თვეში
1

ფული

2

საჩუქრები (მიახლოებით შეაფასეთ ლარებში)

ორი
თვის წინ

სამი
თვის წინ

2.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში რა მოცულობით დაეხმარნენ თქვენს
შინამეურნეობას ან მის რომელიმე წევრს ახლობელი ოჯახები, ნაცნობ-მეგობრები,
სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციები ფულადი, საქონელის ან
მომსახურების უფასოდ გადმოცემის, გაწეული დანახარჯების დაფარვის მიზნით?
ინტერვიუერს: უჯრებში ჩაწერეთ ერთი და იგივე პირის მიერ ფულადი სახით, საქონელის ან
მომსახურების უფასოდ მიღებული ან გაწეული ხარჯების დაფარვის მთლიანი
ღირებულება (ნატურით მიღებული შეაფასეთ მიახლოებით ლარებში). თუ დახმარება
საოჯახო ხასიათისა იყო, ჩაწერეთ შინამეურნეობის უფროსის გრაფაში. გთხოვთ, ბოლო
სტრიქონში ცალკე გამოყოთ საზღვარგარეთიდან მიღებული დახმარებების მთლიანი
ღირებულება.
შინამეურნეობის წევრთა სახელები შინდა
02–დან
შინამეურნეობის წევრთა ნომრები

1

2

3

4

5

6

1 ფულადი დახმარება
კვების პროდუქტების უსასყიდლოდ
მიღება
ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის ან სხვა ნივთების
3
ჩუქება
2

4 სწავლის ქირის გადახდა
მკურნალობის საფასურის ფულადი
5 სახით ან სადაზღვევო პოლისის
მეშვეობით დაფარვა
6 გადასახადების დაფარვა
7

სხვა დახმარება ან უსასყიდლოდ
მიღებული მომსახურება
მათ შორის

8. საზღვარგარეთიდან მიღებული

3. შინამეურნეობების მიერ მიღებული სხვა შემოსავალი
3.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში, თუ თქვენმა შინამეურნეობამ მიიღო
შემოსავალი ქვემოთ ჩამოთვლილი წყაროებიდან, რამდენ ლარს შეადგენდა იგი?

(ნატურით მიღებული შეაფასეთ მიახლოებით ლარებში)
შემოსავლის წყარო
1
2

შემოსავალი: წილიდან (საწარმოში, რაიმე საქმეში), აქციებიდან, პროცენტი
ობლიგაციებიდან, ანაბრებიდან, გასესხებული თანხიდან
შემოსავალი ბინის, აგარაკის, მანქანის და სხვა საკუთრების გაქირავებიდან

3

მემკვიდრეობით მიღებული ფული

4

ალიმენტი

5

დაფინანსება გრანტის სახით დონორი ორგანიზაციისგან

6

დაფინანსება გრანტის სახით სახელმწიფოსგან

7

სხვა (დაასახელეთ) __________________________________________________________
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შემოსავალი
(ლარი)

ნაწილი II. შინამეურნეობის სხვა შემოსავლები, ცვლილებები
ფინანსურ მდგომარეობაში
1. შინამეურნეობის ფინანსური მდგომარეობის ცვლილება გასულ სამ თვეში
ამა თუ იმ ხარჯის გაწევის აუცილებლობის შემთხვევაში შინამეურნეობას ხშირად უწევს ქონების გაყიდვა,
ფულის სესხება, ადრე გადანახული დანაზოგების გამოყენება, ან ფულის მიღების სხვა წყაროების მოძებნა.
გთხოვთ გვიპასუხოთ, თქვენი შინამეურნეობის საკუთრებაში ნაღდი ფულის სახით
1.1 არსებული დანაზოგიდან რამდენი გამოიყენეთ გასულ სამ თვეში?

(თუ არ გქონიათ ასეთი დანაზოგი ან არ დაგიხარჯავთ დანაზოგი, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რომელიმე ბანკის ანგარიშზე არსებული თქვენი დანაზოგიდან

1.2 რამდენი გამოიყენეთ გასულ სამ თვეში?

(თუ არ გქონიათ ასეთი დანაზოგი ან არაფერი გამოგიტანიათ, ჩაწერეთ “0”)

1.3

ლარი

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რა რაოდენობის თანხა ისესხეთ კერძო პირისაგან გასულ სამ თვეში?

(თუ არაფერი გისესხებიათ, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი აიღეთ გასულ სამ თვეში ადრე აუღებელი

1.4 ხელფასის, პენსიის, სტიპენდიის, დახმარების სახით?
(თუ ასეთი რამ არ ყოფილა, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდელი ლარი აიღეთ გასულ სამ თვეში ბანკიდან ან სხვა

1.5 საფინანსო ორგანიზაციებიდან კრედიტის სახით?
(თუ არ მიგიღიათ, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

თუ საბანკო კრედიტი მიიღეთ, გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენ პროცენტიანი იყო ეს

1.5.ა კრედიტი?

წლიური პროცენტი

1.6

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი აიღეთ გასულ სამ თვეში ადრე ნისიად
(განვადებით) გაცემული საქონლის (ქონების) ან გაწეული მომსახურების ანაზღაურების
თანხის დაბრუნებით?

(თუ ასეთი რამ არ ყოფილა, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარით გაზარდეთ ნაღდი ფულის სახით არსებული

1.7 ოჯახური დანაზოგი გასულ სამ თვეში?

(თუ გაზრდას ადგილი არ ჰქონია, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რა რაოდენობის თანხა შეიტანეთ საბანკო ანგარიშზე გასულ სამ

1.8 თვეში?

(თუ არაფერი შეგიტანიათ, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარით დაფარეთ კერძო პირის ფულადი ვალი გასულ სამ

1.9 თვეში?

(თუ არაფერი დაგიბრუნებიათ, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარით დაფარეთ საბანკო კრედიტი გასულ სამ თვეში?

1.10 (თუ ასეთი რამ არ ყოფილა, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

4

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარით დაფარეთ ნისიად მიღებული საქონლისა და

1.11 მომსახურების ღირებულება გასულ სამ თვეში?
(თუ არ დაგიბრუნებიათ, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რა რაოდენობის თანხა გაასესხეთ გასულ სამ თვეში?

1.12 (თუ არ გაგისესხებიათ, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

1.13

გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარით მოიმატა თქვენს შინამეურნეობაში აუღებელი
შემოსავლის (პენსიის, ხელფასის, სტიპენდიის, დახმარების, ნისიად გაცემული საქონლის
და სხვა სახის ანაზღაურების) თანხამ გასულ სამ თვეში?

(თუ ასეთი რამ არ ყოფილა, ჩაწერეთ “0”)

ლარი

გთხოვთ გვიპასუხოთ, თქვენი ან თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრის მიერ

1.14 გასესხებული თანხიდან რამდენი დაგიბრუნეს (ჩაგასესხეს) გასულ სამ თვეში?

ლარი

2. ქონების ყიდვა-გაყიდვა გასულ სამ თვეში
2.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ შედარებით ძვირადღირებული საქონლის
შესაძენად გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
საგანი

ხარჯები ყიდვაზე (ლარი)

1

წილი კაპიტალში, აქციები და სხვა ფასიანი ქაღალდები

2

მიწა

3
4

ანტიკვარული, უნიკალური ნივთები (მხატვრული
ტილოები, კოლექციები)
ძვირფასი ქვები, სამკაული, ოქრო და სხვა ძვირფასი
მეტალები

5

ბინა, აგარაკი, ავტოფარეხი და სხვა უძრავი ქონება

6

სხვა ქონება (რომელიც შემოსავლის მისაღებადაა
განკუთვნილი) (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––––

2.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი მიიღეთ შედარებით ძვირადღირებული საქონლის
გაყიდვიდან გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
შემოსავალი გაყიდვიდან
(ლარი)

საგანი
1

წილი კაპიტალში, აქციები და სხვა ფასიანი ქაღალდები

2

მიწა, სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკა და
მოწყობილობები

3

ავტომობილი, მოტოციკლი და სხვა სატრანსპორტო
საშუალება

4

ანტიკვარული, უნიკალური ნივთები (მხატვრული
ტილოები, კოლექციები)

5

ძვირფასი ქვები, სამკაული, ოქრო და სხვა ძვირფასი
მეტალები

6

ბინა, აგარაკი, ავტოფარეხი და სხვა უძრავი ქონება

7.

სხვა ქონება (დაასახელეთ)––––––––––––––––––––––––––––––
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3. სხვა ცვლილებები ქონებრივ მდგომარეობაში გასულ სამ თვეში
3.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რა ღირებულების ქონება მიიღო მემკვიდრეობით ან საჩუქრის სახით
გასულ სამ თვეში თქვენმა შინამეურნეობამ ან მისმა რომელიმე წევრმა ქვემოთ მოყვანილი სიის
მიხედვით
საგანი
ქონების გაზრდა (ლარი)
1.

ბინა, აგარაკი, ავტოფარეხი და სხვა უძრავი ქონება

2.

წილი კაპიტალში, აქციები და სხვა ფასიანი ქაღალდები

3.

ტექნიკა, მოწყობილობა, შენობა, მიწა, პირუტყვი და
შემოსავლის მომტანი სხვა ქონება

4.

ავტომობილი, მოტოციკლი და სხვა სატრანსპორტო
საშუალება

5.

ძვირფასი ქვები, სამკაული, ოქრო და სხვა ძვირფასი
მეტალები. ანტიკვარული და უნიკალური ნივთები

6.

ავეჯი, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

3.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რა ღირებულების ქონება გასცა მემკვიდრეობით ან საჩუქრის სახით
გასულ სამ თვეში თქვენმა შინამეურნეობამ ან მისმა რომელიმე წევრმა ქვემოთ მოყვანილი სიის
მიხედვით
საგანი
ქონების შემცირება (ლარი)
1.

ბინა, აგარაკი, ავტოფარეხი და სხვა უძრავი ქონება

2.

წილი კაპიტალში, აქციები და სხვა ფასიანი ქაღალდები

3.

ტექნიკა, მოწყობილობა, შენობა, მიწა, პირუტყვი და
შემოსავლის მომტანი სხვა ქონება

4.

ავტომობილი, მოტოციკლი და სხვა სატრანსპორტო
საშუალება

5.

ძვირფასი ქვები, სამკაული, ოქრო და სხვა ძვირფასი
მეტალები. ანტიკვარული და უნიკალური ნივთები

6.

ავეჯი, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
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4. შინამეურნეობიდან გასულ წევრთაგან მიღებული და მათთვის გაგზავნილი
გზავნილები
4.1.

იყო თუ არა შინამეურნეობის ერთი ან რამდენიმე წევრი გასულ სამ თვეში საქართველოს სხვა
კუთხეში ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ წასული? (შემოზახეთ)

1.
2.

დიახ
არა

 გააგრძელეთ
 მე-5 ნაწილზე

გთხოვთ მოგვცეთ გარკვეული ინფორმაცია გასულ სამ თვეში თქვენი
შინამეურნეობის საქართველოს სხვა კუთხეში ან ქვეყნის ფარგლებს
გარეთ წასული წევრების შესახებ

I
წევრი

II
წევრი

III
წევრი

1.

წასული იყო:

ქვეყნის ფარგლებს შიგნით
ქვეყნის ფარგლებს გარეთ

1
2

1
2

1
2

2.

შინამეურნეობიდან წასვლის
ხანგრძლივობა

ერთ წლამდე
ერთ წელზე მეტი

1
2

1
2

1
2

3.

წასული იყო ან არის?

სამუშაოდ
სასწავლოდ
საქმიანი ვიზიტით
ტურისტად ან ახლობლებთან
მუდმივ საცხოვრებლად
სამკურნალოდ
სხვა

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

4.

ეხმარებით თუ არა თქვენ მას
მატერიალურად?

1
2 4.1–

1
2 4.1–

1
2 4.1–

1
2 5

1
2 5

1
2 5

დიახ
არა

ის მე–6

5.

თუ დიახ, გასულ სამ თვეში ფულადი ან სხვა სახით დაახლოებით რა თანხის
საფასური გაუგზავნეთ? (ნივთიერი გზავნილები შეაფასეთ მიახლოებით)

6.

გეხმარებათ თუ არა იგი თქვენ
მატერიალურად?

დიახ
არა

ის მე–6

7.
7.1

რა რაოდენობის ფული გამოგიგზავნათ გასულ სამ თვეში? (უცხოური ვალუტა შეაფასეთ ლარებში)

7.2

არასაბანკო არხებით (ნაღდი ფული)

ის მე–6

საბანკო არხებით (საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვა, სწრაფი გზავნილი და ა.შ.)
რა საფასურის ნივთი გამოგიზავნათ გასულ სამ თვეში? (შეაფასეთ

8.

მიახლოებით ლარებში)

9.

გთხოვთ დაასახელეთ ქვეყანა, საიდანაც მიიღეთ გზავნილები

10.

ქვეყნის კოდი (ივსება საქსტატში)

5. უცხოურ ვალუტაში მიღებული შემოსავლები და ხარჯები
1. ჰქონდა ან მიიღო თუ არა თქვენმა შინამეურნეობამ ან რომელიმე მისმა წევრმა შემოსავალი
(დასაქმებიდან, დახმარება, საჩუქარი, მოგება და ა.შ.) უცხოურ ვალუტაში გასულ სამ თვეში?

(შეაფასეთ ლარებში)

2. უცხოური ვალუტის სხვა შემოსვლა (სესხება კერძო პირისგან ან ბანკიდან, სესხის დაბრუნება,
საბანკო ანაბრიდან გამოტანა, პოვნა) გასულ სამ თვეში? (შეაფასეთ ლარებში)
3. გასწია თუ არა თქვენმა შინამეურნეობამ ან რომელიმე მისმა წევრმა რაიმე ხარჯი (ნებისმიერი
ტიპის, მათ შორის: დახმარება, საჩუქარი, წაგება და სხვა) უცხოურ ვალუტაში გასულ სამ
თვეში? (შეაფასეთ ლარებში)
4. უცხოური ვალუტის სხვა გასვლა (გასესხება, ვალის გასტუმრება, ბანკში განთავსება, დაკარგვა)
გასულ სამ თვეში? (შეაფასეთ ლარებში)

6. ინტერვიუერის

სუბიექტური
შეფასება: ინტერვიუერის კომენტარების ან
რამდენად სანდოა რესპონდენტის მიერ შენიშვნებისათვის
________________________________________________
მოწოდებული ინფორმაცია?
1.
2.
3.
4.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ინფორმაცია სანდოა
ინფორმაცია მეტნაკლებად სანდოა
ინფორმაცია ნაკლებად სანდოა
ინფორმაცია სანდო არ არის
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ნაწილი III. ცვლილება შინამეურნეობის შემადგენლობაში გასულ სამ თვეში
სააღწერო უბანი:

როტაცია

შინამეურნეობა

ინტერვიუერი

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

1

2

1

2

ამ კითხვაზე პასუხი უნდა გასცენ 15 წლისა და უფროსი ასაკის პირებმა
თითოეული ქვეკითხვის შესაბამის სვეტში ჩაწერეთ კოდი 1 - თუ პასუხია „დიახ“, კოდი 2 - თუ პასუხია „არა”, კოდი 9 - თუ რესპონდენტს უჭირს პასუხის გაცემა
3
ამ კითხვაზე პასუხი უნდა გასცენ 6 წლის და უფროსი ასაკის პირებმა. ჩაწერეთ კოდი 1 - თუ პასუხია „დიახ“, კოდი 2 - თუ პასუხია „არა”
1
2

8

19

20

ბოლო 3 თვის განმავლობაში
ისარგებლეთ თუ არა ინტერნეტით
რაიმე მოწყობილობის (მ. შ.
მობილური ტელეფონის)
გამოყენებით? 3
ბოლო 3 თვის განმავლობაში
ისარგებლეთ თუ არა კომპიუტერით
(მ. შ. ლეპტოპით ან პლანშეტური
კომპიუტერით)?3

1

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ
კურსებზე

2

შინამეურნეობის შემადგენლობა
ში ცვლილება პირველი
ინტერვიუს
მდგომარეობ
ასთან
შედარებით

18
გასული 3 თვის მანძილზე დადიოდა
თუ არა შინამეურნეობის წევრი: 2
კურსებზე პროფესიის/ ხე-ლობის
დასაუფლებლად

1

17

სხვა წრეზე/სექციაზე

2

16

სახელოვნებო წრეზე/სექციაზე

1

15

სპორტულ წრეზე/სექციაზე

2

სპეციალური სტატუსი

14

რეპეტიტორთან

1

13

რა ტიპის საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში დადის
შინამეურნეობის წევრი?

2

12

რა ტიპის დაზღვევა გაქვთ?

1

11

დროებით წასული

2

10

თუ გადმოსახლდით, საიდან?

1

9

რამდენი ხანია ცხოვრობთ ამ
მისამართზე?

2

8

ოჯახური მდგომარეობა

1

ეროვნება

2

ასაკი

1

წელი

2

თვე

1

7

დაბადების
თარიღი:

რიცხვი

უფროსი =1

6

განათლების მიღწეული დონე 1

5

სქესი:

4

კაცი

სახელი და გვარი
პირველ რიგში
ჩაწერეთ
შინამეურნეობის
უფროსის სახელი)

3

ქალი

2

მიმართება შინამეურნეობის
უფროსთან

1

გაქვთ თუ არა ჯანმრთელობის
დაზღვევა?2

ინტერვიუერს: ამ ცხრილში საკონტროლო ბარათიდან წინასწარ გადაწერეთ მონაცემები შინამეურნეობის შემადგენლობის შესახებ - 2-7 და 10-13 სვეტები. ამ კითხვარის
(შინდა05-ის) შევსებისას ჯერ გამოკითხეთ წინა ინტერვიუდან გასული სამი თვის მანძილზე შინამეურნეობის შემადგენლობაში მომხდარი ცვლილებები. ცვლილება უნდა მიეთითოს პირველი ინტერვიუს მდგომარეობასთან შედარებით (შინამეურნეობის წევრების ნომრები არ უნდა შეიცვალოს).

