საქართველოს სტატისტიკის

კითხვარი: 07.1.10.1 (წლიური)

ეროვნული სამსახური

დამტკიცებულია საქართველოს სტატისტიკის

საქსტატი

ეროვნული სამსახურის საბჭოს 2019 წლის 19
თებერვლის №4 დადგენილებით

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევა
შინამეურნეობებში
გამოუპასუხებლობის ფორმა
გთხოვთ, შეავსოთ ერთი გამოუპასუხებლობის ფორმა თითოეული სააღწერო უბნისთვის
სააღწერო უბანი___________ ზედამხედველის კოდი__________ ინტერვიუერის კოდი____________
გამოუპასუხებლობის ცხრილი - უნდა შეივსოს, თუ სამი ვიზიტის განხორციელების შემდეგ არ ჩატარდა ინტერვიუ (ვერ
მოხერხდა “დემოგრაფიული კითხვარის“ და შესაბამისად „ძირითადი კითხვარის“ შევსება) შინამეურნეობაში (სვეტი 3) ან ვერ
მოხერხდა „ძირითადი კითხვარის“ ინდივიდუალური ნაწილისთვის (განყოფილება B შემდგომი განყოფილებები) შერჩეული
წევრის გამოკითხვა.

ინტერვიუერს: თუ სვეტი 3 შევსებულია სვეტი 4 არ ივსება, და პირიქით.
#

შინამეურნე
ობის კოდი
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ინტერვიუს არ ჩატარების მიზეზი

ძირითადი კითხვარის არ შევსების მიზეზი

(არ შეივსო დემოგრაფიული კითხვარი და შესაბამისად ძირითადი
კითხვარი)

(არ შეივსო მხოლოდ ძირითადი კითხვარი)
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შერჩეული
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ტის კოდი
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ინტერვიუს არ ჩატარების მიზეზების კოდები (სვეტი 3):

11. ბინა (სახლი) დანგრეულია, ან ავარიულობის გამო

სახლში ცხოვრობენ, მაგრამ:

12. ბინა (სახლი) არ გამოიყენება საცხოვრებლად (გადაკეთდა

საცხოვრებლად არ გამოიყენება;
1.

უარი განაცხადეს ინტერვიუზე;

2.

შინ არავინ დაგვხვდა;

3.

სხვა დანიშნულების ობიექტად);
13. სხვა მიზეზი (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში).

დროებით წასულები არიან (რამდენიმე კვირით, თვით ან
სეზონურად) საქართველოს სხვა რეგიონში;

ძირითადი კითხვარის არ შევსების მიზეზების კოდები (სვეტი 4):

4.

დროებით წასულები არიან (რამდენიმე კვირით, თვით ან

1.

შინამეურნეობის ვერც ერთმა წევრმა ვერ გაიარა

5.

სეზონურად) საზღვარგარეთ;
სხვა მიზეზი (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში);

2.

ფილტრი კითხვები (არ შეავსოთ სვეტი 5);
შინამეურნეობის წევრ(ებ)მა გაიარეს ფილტრი კითხვები,
მაგრამ უახლოესი დაბადების დღის მქონე

არავინ არ ცხოვრობს აღნიშნულ მისამართზე:
6.

რესპონდენტი შინ არ დაგვხვდა;

მაცხოვრებლები გადავიდნენ სხვა ადგილზე, სხვა რეგიონში
საქართველოს ფარგლებში;

7.

მაცხოვრებლები გადავიდნენ საცხოვრებლად საზღვარგარეთ;

8.

მაცხოვრებელი(ები) გარდაიცვალა(ნენ);

9.

სხვა მიზეზი (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში);

მისამართზე არ (აღარ) არის საცხოვრებელი:
10. არარსებული მისამართი;

3.

შინამეურნეობის წევრ(ებ)მა გაიარეს ფილტრი კითხვები,
მაგრამ უახლოესი დაბადების დღის მქონე რესპონდენტმა
ინტერვიუზე უარი განაცხადა;

4.

სხვა მიზეზით (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში);

5.

„ძირითადი კითხვარების“ საჭირო რაოდენობა უბანში
შევსებულია (არ შეავსოთ სვეტი 5).
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