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Таблиця оцінки бідності (the Scorocs® Simple Poverty Scorecard® poverty-
assessment tool) це доступний, прозорий спосіб для благодійних програм в 
Україні дізнатись більше про їх учасників для того, щоб визначити та 
покращити їхні соціальні показники. Відповіді на 10 запитань цієї таблиці 
можуть допомогти:  
 

— Перевірити рівень бідності та кількість бідних серед нових учасників 
— Відстежувати зміни рівня бідності серед учасників соціальних програм  
— Розділяти учасників для диференційованого підходу на основі рівня 

бідності  
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Проста таблиця оцінки бідності  
Номер опитування:     ПІБ/назва  Ідентифікатор  

Дата опитування:         Учасник проекту:    
Країна:        UKR Представник проекту:     

Таблиця:    001 Офіс проекту:       
Статистична вага:       Кількість членів домогосподарства:  

  Питання  Відповідь  Бали  
1. В якій області проживає 

домогосподарство? (Зі знань опитувача)  
А. Харківська, чи Івано-Франківська  0  
Б. Черкаська, Волинська, або Сумська   1  
В. Місто Київ, Київська область (крім міста), 

Херсонська, Рівненська, або Чернівецька   
2 

 

Г. Закарпатська або, Хмельницька  4  
Д. Одеська, Запорізька, Вінницька, 

Полтавська, Миколаївська, або Луганська  
5  

Е. Донецька, Житомирська, або 
Кіровоградська   

6  

Є. Львівська, Дніпропетровська, 
Чернігівська, або Тернопільська  

10  

 2. Скільки членів у домогосподарстві? (з «Анкети на зворотній 
сторінці»)  

А. Четверо і більше  0  
Б. Троє   12  
В. Двоє  20  
Г. Один  24  

 3. Чи голова домогосподарства чоловічої статі? (з «Анкети на 
зворотній сторінці») 

А. Ні  0  
Б. Так 6  

 4. Скільки членів домогосподарства отримують заробітну плату? (з 
«Анкети на зворотній сторінці») 

А. Жоден  0  
Б. Один  12  
В. Двоє або більше  25  

 5. Скільки кімнат у помешканні домогосподарства?  А. Одна  0  
Б. Дві  5  
В. Три і більше  7  

 6. Чи є у помешканні домогосподарства гаряча вода?  А. Ні  0  
Б. Так 6  

 7. Чи є у помешканні домогосподарства каналізація?  А. Ні  0  
Б. Так 5  

 8. Чи є у домогосподарстві пральна машина?  А. Ні  0  
Б. Так 7  

 9. Чи є у домогосподарстві мікрохвильова піч?  А. Ні  0  
Б. Так 5  

 10. Чи утримувало домогосподарство на протязі останніх трьох 
місяців будь-яких свійських тварин, таких як худобу, птицю, 
бджіл тощо?  

А. Ні  0  

Б. Так 5 
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Анкета на зворотній сторінці: члени домогосподарства та статус зайнятості    
 

Спочатку заповніть шапку таблиці. Вкажіть номер опитування (якщо він відомий), дату опитування і 
статистичну вагу для домогосподарства-учасника (якщо він відомий). Потім запишіть повне ім'я/назву та 
унікальний ідентифікаційний номер учасника проекту (який може відрізнятись від респондента), 
представника проекту (який може бути не опитувачем) та офіс проекту, до якого залучений учасник 
проекту (якщо він є і він відомий). Обведіть відповідь на перше запитання таблиці («В якій області 
проживає домогосподарство?») на основі того, що вам відомо, не запитуючи респондента.  
 Потім Прочитайте респонденту: Скажіть, будь-ласка, ім’я (або прізвисько) та вік кожного члена 
домогосподарства, починаючи з голови. Домогосподарство – це одна особа або група людей, незалежно 
від кровних чи подружніх стосунків, які проживають разом у житловому приміщенні, ведуть 
господарство разом і частково або повністю розподіляють кошти. До складу домогосподарства належать 
люди, які постійно проживають із домогосподарством, навіть якщо вони тимчасово відсутні в день 
опитування (якщо їх загальна очікувана відсутність становить не більше 12 місяців). 
 Запишіть ім’я та вік кожного члена, спочатку голови домогосподарства, а потім його/її 
дружини/чоловіка (якщо вони є). Запишіть стать голови домогосподарства та його/її дружини/чоловіка 
(якщо такі є). Про кожного члена домогосподарства, якому виповнилося 6 років, запитайте: «Чи отримує 
[ім'я] заробітну плату?» та запишіть відповідь. 
 Після того, як ви закінчите з усіма членами домогосподарства, запишіть кількість членів 
домогосподарства у шапці таблиці поруч із «Кількість членів домогосподарства:». Потім обведіть 
відповідь на друге запитання щодо кількості членів домогосподарства. Для третього запитання в 
таблиці відзначте, чи голова домогосподарства  – чоловічої статі. Потім, підрахуйте кількість членів 
домогосподарства , які отримують заробітну плату, і запишіть відповідь на третє запитання таблиці.  

Прочитайте вголос решту шість запитань. Завжди пам’ятайте та застосовуйте докладні вказівки у 
«Інструкція з проведення опитування». 
 

Ім'я чи прізвисько? 

Голова чи 
чоловік/дружина 

голови?  

Члену 
домогосподарства 

на ім'я [Ім'я] 6 років 
або більше? 

Якщо члену домогосподарства на ім'я 
[ім'я] виповнилось 6 років, запитайте: 
«Чи отримує [ім'я] заробітну плату?»  

1. 
Голова (чоловічої статі) 
Голова (жіночої статі)  

        Ні          Так         <6 років            Ні               Так  

2.  
Дружина  
Чоловік 
Інше  

        Ні          Так         <6 років            Ні               Так  

3. Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
4. Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
5. Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
6. Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
7. Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
8. Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
9. Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
10. Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
11. Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
12.  Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
13. Інше         Ні          Так         <6 років            Ні               Так  
Кількість членів 
домогосподарства: 

  
Кількість членів домогосподарства, 
які отримують заробітну плату: 
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Інструкція з проведення опитування  
 

Тут наведені витяги з:  
 

ДССУ. (2020) «Statistical Yearbook of Ukraine: 2019», [Щорічник], посилання. 

_____. (2011) «Методологічні положення з організації державного 
статистичного спостереження "Обстеження умов життя 
домогосподарств”», [Методологічні положення] посилання. 

 

1. Основні поради з проведення опитування  
Таблицю можна заповнити на папері у місці проведення опитування, а 
відповіді внести пізніше в електронну таблицю або у власну базу даних. Крім 
того, інструмент збору даних Scorocs, який використовує хмарні технології, 
працює у веб-браузері або як додаток на телефонах Android, дозволяючи 
вводити дані на місці проведення опитування або в офісі. Якщо доступу до 
Інтернету немає, дані зберігаються на телефоні, поки їх не можна буде 
завантажити. Спробуйте інструмент збору даних для таблиці показників 
бідності для України або запитайте про приватний обліковий запис. 

 

Таблицю повинен заповнювати опитувач, навчений користуватись цією 
«Інструкцією».  

Спочатку заповніть шапку таблиці і «Анкету на зворотній сторінці», 
користуючись вказівками щодо заповнення «Анкети на зворотній сторінці».  

У шапці таблиці заповніть кількість членів домогосподарства в полі «Кількість 
членів домогосподарства:» на основі списку, який опитувач склав в «Анкеті на 
зворотній сторінці».  

Не задавайте безпосередньо першого запитання таблиці («В якій області 
проживає домогосподарство?»). Замість цього заповніть відповідь, виходячи з 
ваших знань про регіон, у якому проживає домогосподарство. 

Так само не задавайте безпосередньо другого запитання («Скільки членів у 
домогосподарстві?»). Замість цього позначте відповідь на основі кількості 
членів домогосподарства, зазначених у «Анкеті на зворотній сторінці». 

https://ukrstat.org/en/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019_e.pdf
https://ukrstat.org/en/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019_e.pdf
https://enketo.ona.io/x/KtI8wtoP
mailto:info@scorocs.com?subject=Request%20for%20info%20on%20private%20account%20for%20Scorecard%20data-entry%20app
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Так само, не задавайте безпосередньо третього питання таблиці («Чи голова 
домогосподарства чоловічої статі?»). Замість цього позначте відповідь, 
виходячи з того, що ви, опитувач, вже знаєте про голову домогосподарства 
після заповнення «Анкети на зворотній сторінці». 

Також, не задавайте безпосередньо четвертого питання таблиці («Скільки 
членів домогосподарства отримують заробітну плату?»). Замість цього 
позначте відповідь на основі кількості членів домогосподарства, яких ви 
записали як працівників, які отримують заробітну плату в «Анкеті на зворотній 
сторінці». 

 

Поставте респонденту всі шість питань, що залишилися. 

Уважно вивчіть цю Інструкцію і носіть її з собою під час роботи. Дотримуйтесь 
її вказівок (включаючи цю). 

Пам’ятайте, що респондентом під час опитування не обов’язково повинен бути 
член сім’ї, який є учасником вашого проекту. 

Так само представник проекту, вказаний у шапці таблиці, не обов’язково та 
сама людина, що і ви – опитувач, який проводить опитування. Скоріше, 
представник проекту – це працівник благодійної програми, з яким учасник 
проекту має постійні стосунки. Якщо такого працівника на місцях немає, 
напишіть «Ні» у цих полях у шапці таблиці. 

Загалом, не залишайте порожніх полів у шапці таблиці. Якщо запитувана 
інформація є невідомою, не існує або її не можливо застосувати, тоді напишіть 
«НІ», «НЕВІДОМО», «НЕ ІСНУЄ» або «НЕ МОЖЛИВО ЗАСТОСУВАТИ». Це показує, 
що ви, опитувач, намагалися отримати дані. Це може допомогти уникнути 
необхідності повертатися до даного домогосподарства пізніше, щоб 
спробувати отримати дані. 
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Прочитайте слово в слово кожне запитання вголос у порядку, наведеному у 
таблиці. Не читайте варіанти відповіді. 

Коли ви відмічаєте відповідь на запитання у таблиці, запишіть бали у стовпець 
«score», а потім обведіть обраний варіант відповіді, попередньо надруковане 
значення балу та бали написані від руки, наприклад: 

 

 5. Скільки кімнат у 
помешканні 
домогосподарства? 

А. Одна  0  

Б. Дві 5 5 

В. Три і більше 7  

 

 

 

 

Коли виникає питання, яке не розглядається у цій Інструкції, його вирішення 
слід залишити на розсуд опитувача та респондента, оскільки це, очевидно, 
було практикою Державної служби статистики України при обстеженні умов 
життя домогосподарства у 2018 році. Тобто програма не повинна 
оприлюднювати жодних визначень чи правил (окрім тих, що містяться у цій 
Інструкції) для використання всіма опитувачами. Все, що не розглядається 
безпосередньо в цій Інструкції, повинно бути залишене на розсуд кожного 
окремого опитувача та респондента. 

Не читайте варіанти відповіді респонденту. Натомість прочитайте питання, а 
потім зупиніться; почекайте відповіді. Якщо респондент просить надати 
роз’яснення, вагається або виглядає розгубленим, то прочитайте запитання 
ще раз або надайте додаткову допомогу на основі цієї Інструкції  або зробіть як 
вам, опитувачу, здається доречним. 

Загалом, ви повинні прийняти відповіді респондента. Тим не менш, якщо 
респондент говорить щось – або ви бачите чи відчуваєте щось – що свідчить 
про те, що відповідь може бути неточною, що респондент невпевнений або 
прагне допомоги у вирішенні того, як відповісти, то вам слід прочитати 
питання ще один раз та надати будь-яку допомогу, яку вважаєте за доцільну на 
основі цієї Інструкції.  
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Хоча відповіді на запитання у таблиці можна перевірити, у більшості випадків 
вам не потрібно перевіряти відповіді. Перевіряти слід лише в тому випадку, 
якщо щось підказує вам, що відповідь може бути неточною, а отже, перевірка 
може покращити якість даних. Наприклад, ви можете перевірити відповіді, 
якщо респондент вагається, здається нервовим чи іншим чином подає 
сигнали про те, що він бреше, розгублений чи невпевнений. 

Подібним чином може бути потрібна перевірка, якщо дитина в опитуваному 
домогосподарстві або сусід каже щось, що не відповідає відповіді респондента. 
Перевірка також може бути гарною ідеєю, якщо ви самі побачите щось, що 
свідчить про те, що відповідь може бути неточною. Наприклад, про товар 
тривалого користування, якого респондент стверджує, що у нього немає, або 
про дитину, яка їсть у кімнаті, і яка не зарахована як член домогосподарства. 

Загалом, застосування таблиці повинно максимально імітувати обстеження 
умов життя домогосподарства Державною службою статистики України у 2018 
році. Наприклад, опитування повинні проводитись підготовленим опитувачем 
при особистій зустрічі за місцем проживання домогосподарства-учасника, 
оскільки саме так Державна служба статистики України проводила обстеження 
умов життя домогосподарства у 2018 році. 

2. Переклад  
Ви, опитувач, повинні провести опитування мовою, якою ви та респондент 
добре розмовляєте та добре розумієте. 
 
Сама таблиця, «Анкета за зворотній сторінці» та ця Інструкція доступні 
англійською та українською мовами. В Україні ще немає офіційних, 
професійних перекладів на інші мови. Користувачі повинні перевірити 
scorocs.com, щоб побачити, які переклади були зроблені з моменту написання 
цієї статті. Якщо ще немає офіційного, професійного перекладу на бажану 
мову, зверніться до Scorocs, щоб домовитись про співпрацю. 
 

http://scorocs.com/
mailto:translation@scorocs.com?subject=Translation%20of%20Tanzania%20scorecard
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3. Загальні інструкції з проведення опитування з Методологічних 
положень  
3.1    Хто повинен виступати в ролі респондента?  

Відповідно до стор. 24 Методологічних положень, «Респондентами можуть 
виступати усі повнолітні особи, які входять до складу домогосподарства, і 
можуть повідомити необхідні відомості. Найкращим потенційним 
респондентом є той, хто найкраще знає бюджет домогосподарства (витрати та 
доходи). Найчастіше це жінка (голова домогосподарства, якщо це жінка, або 
дружина голови домогосподарства). В ідеалі ви, опитувач, повинні провести 
опитування в присутності і цієї жінки і голови домогосподарства чоловічої 
статі.»  

 

3.2 Хто є головою домогосподарства?  

Зауважте, що голова домогосподарства може бути, а може і не бути членом 
домогосподарства, який є учасником вашого проекту (хоча голова може бути 
учасником проекту). 

Згідно з «Контрольною карткою складу домогосподарства», яка була 
складовою звітної документації програми обстеження умов життя 
домогосподарства у 2018 році, головою домогосподарства є «член 
домогосподарства, який відповідає за утримання та ведення 
домогосподарства. Це визначають самі члени домогосподарства. У разі 
розбіжностей або невизначеності серед членів домогосподарства, 
загальноприйнятим правилом є, що голова – це людина, яка отримує 
найбільший дохід.»
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Інструкції щодо кожного питання таблиці 
 

1. В якій області проживає домогосподарство? 
А. Харківська, чи Івано-ФранківськаБ. Черкаська, Волинська, або Сумська 
В. Місто Київ, Київська область (крім міста), Херсонська, Рівненська, або 

Чернівецька 
Г. Закарпатська або, Хмельницька 
Д. Одеська, Запорізька, Вінницька, Полтавська, Миколаївська, або 

Луганська 
Е. Донецька, Житомирська, або Кіровоградська  Є. Львівська, 
Дніпропетровська, Чернігівська, або Тернопільська 

 

 

Задавайте це питання респонденту тільки в разі необхідності. Заповніть 
відповідь, виходячи з ваших знань про регіон, у якому проживає 
домогосподарство. 
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2. Скільки членів у домогосподарстві? 
 А. Четверо і більше 
 Б. Троє 
 В. Двоє 
 Г. Один 

 

 

Не задавайте це питання безпосередньо респонденту. Замість цього позначте 
відповідь на основі кількості членів домогосподарства, зазначених у «Анкеті на 
зворотній сторінці». 

 

Відповідно до стор. 72 Щорічника і стор. 19 та 20 Методологічних положень, 
«Домогосподарство – це одна особа або група людей, незалежно від кровних 
чи подружніх стосунків, які проживають разом у житловому приміщенні, 
ведуть господарство разом і частково або повністю розподіляють кошти. До 
складу домогосподарства належать люди, які постійно проживають із 
домогосподарством, навіть якщо вони тимчасово відсутні в день опитування 
(якщо їх загальна очікувана відсутність становить не більше 12 місяців)». 

«Особи, які входять до складу домогосподарства, не обов'язково мають бути 
родичами (наприклад, студенти, які наймають житло, разом сплачують за 
нього та харчуються). 

«Для того, щоб вважатись членами домогосподарства, особи повинні 
відповідати обом наведеним нижче умовам:  

• Особи вважають цю адресу єдиним або основним місцем проживання 
• Особи, які проживають за цією адресою, спільно ведуть домашнє 

господарство – мають спільні (або частково спільні) витрати на харчування, 
ведуть спільні (або частково спільні) витрати на утримання житла» 
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Відповідно до стор. 19 та 20 Методологічних положень, «Особи незалежно від 
ступеня споріднення та свояцтва з особами, які входять до складу 
домогосподарства,  які зазвичай проживають у цьому домогосподарстві, але 
відсутні більше 12 місяців, до складу обстежуваного домогосподарства не 
включаються. До таких слід відносити осіб (якщо їх відсутність у 
домогосподарстві перевищує 12 місяців), які: 

• знаходяться на лікуванні  
• у місцях позбавлення волі  
• проходять строкову службу  
• проживають за місцем навчання 
• виїхали у службове відрядження  
• виїхали на заробітки  

Наприклад, син-студент зазвичай живе за місцем навчання, але під час 
опитування перебував у своїх батьків. У цьому випадку до складу 
домогосподарства батьків він не включається». 

«І навпаки, особа відсутня в день проведення опитування, але яка зазвичай 
проживає у цьому домогосподарстві і загальний період її відсутності складає 
менше 12 місяців, враховується у складі домогосподарства. До тимчасово 
відсутніх можуть належати особи, які: 
   
• виїхали на тимчасову або сезонну роботу  
• виїхали на виробничу практику 
• поїхали на канікули, відпочинок, у відрядження, відпустку 
• поїхали у гості до родичів чи знайомих, 
• а також особи, загальний період відсутності яких за межами місця 

проживання складає менше 12, місяців оскільки вони:  
 перебували на лікуванні в закладах охорони здоров'я, санаторно-

курортних закладах, будинках відпочинку (крім одно-дводенних), 
перебувають у пологових будинках тощо  

 учні шкіл-інтернатів (крім тих, хто проживає там постійно)  
 призвані на військово-навчальні збори військовозобов'язаних 
 утримувались у місцях попереднього ув'язнення 
 особи, щодо яких застосовується адміністративне стягнення у вигляді 

адміністративного арешту (якщо їх відсутність за місцем постійного 
проживання не перевищила 12 місяців)» 
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«Якщо особа проходить службу в армії, працює за контрактом або знаходиться 
в місцях позбавлення волі, то таку особу не слід вважати членом 
домогосподарства, якщо її/його прибуття не очікується до того, як загальний 
строк її/його відсутності складе 12 місяців. Разом з тим, якщо її/його прибуття 
очікується до того, як загальний строк відсутності складе 12 місяців, то в цьому 
випадку така особа вважається тимчасово відсутньою і включена до складу 
домогосподарства.  

Якщо студент навчається в іншому місті та приїздить до родини часто 
(щонеділі, на вихідні), то його слід відносити до тимчасово відсутніх і включити 
до складу домогосподарства. 

Якщо ж студент навчається в іншому місті та приїздить додому тільки на свята 
або канікули, то його не слід відносити до тимчасово відсутніх і не вносити до 
складу домогосподарства. Проте,  якщо очікується завершення навчання 
студента і його повернення додому протягом наступних 12 місяців, його/її слід 
вважати тимчасово відсутніми і включати до складу домогосподарства». 

Відповідно до стор. 36 Методологічних положень, «Не включаються до складу 
домогосподарства, особи, які проживають у помешканні тимчасово (родичі та 
друзі, які приїхали в гості, на лікування тощо), навіть тривалий час і навіть 
якщо вони несуть певні витрати з ведення господарства». 
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3. Чи голова домогосподарства чоловічої статі? 
 А. Ні 
 Б. Так 
 
Не задавайте це питання безпосередньо респонденту. Замість цього позначте 
відповідь на основі статі голови домогосподарства, яку ви, опитувач, записали 
в «Анкеті на зворотній сторінці». 

 

Зауважте, що голова домогосподарства може бути, а може і не бути членом 
домогосподарства, який є учасником вашого проекту (хоча голова може бути 
учасником опитування). 

Згідно з «Контрольною карткою складу домогосподарства», яка була 
складовою звітної документації програми обстеження умов життя 
домогосподарства у 2018 році, головою домогосподарства є «член 
домогосподарства, який відповідає за утримання та ведення 
домогосподарства. Це визначають самі члени домогосподарства. У разі 
розбіжностей або невизначеності серед членів домогосподарства, 
загальноприйнятим правилом є, що голова – це людина, яка отримує 
найбільший дохід». 
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4. Скільки членів домогосподарства отримують заробітну плату? 
 А. Жоден 
 Б. Один 
 В. Двоє або більше 

 

 

Не задавайте це питання безпосередньо респонденту. Замість цього позначте 
відповідь на підставі кількості членів домогосподарства, які отримують 
заробітну плату, яких ви вже відмітили в «Анкеті на зворотній сторінці».  

 

У Методологічних положеннях не надається визначення працівника, що 
отримує заробітну плату. 
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5. Скільки кімнат у помешканні домогосподарства? 
 А. Одна 
 Б. Дві 
 В. Три і більше 

 

 

Відповідно до стор. 39 Методологічних положень, «Житловою кімнатою 
вважається приміщення, призначене для проживання і відокремлене від 
інших приміщень перегородкою. Кухні, холи, коридори, ванні та душові 
кімнати, комори, вбудовані шафи та інші допоміжні приміщення в квартирі чи 
будинку житловими кімнатами не вважаються. 

Утеплені мансарди, мезоніни, тераси і веранди, обладнані та придатні для 
постійного проживання в них протягом усього року, включаються до числа 
житлових кімнат. 

Вкажіть кількість усіх кімнат у житловому приміщенні домогосподарства, 
навіть якщо домогосподарство здає в найми частину з них». 
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6. Чи є у помешканні домогосподарства гаряча вода? 
 А. Ні 
 Б. Так 

 

 

Відповідно до стор. 40 та 42 Методологічних положень,«У цьому запитанні 
потрібно з'ясувати рівень обладнання житла гарячою водою незалежно від 
того, хто оплачував її проведення». 

«З обережністю поставтесь до випадків, коли гаряча вода подається з 
перебоями, з недостатнім напором або її немає взагалі. У деяких регіонах 
буває погодинне постачання гарячої води або відсутня гаряча вода, 
незважаючи на те, що комплекс інженерних споруд, за допомогою яких 
здійснюється постачання цієї послуги, наявний у квартирах і будинках. У цих 
випадках ви, опитувач, повинні вважати, що місце проживання опитаного 
домогосподарства має гарячу воду, якщо інфраструктура існує, навіть якщо 
гаряча вода подається з перебоями, з недостатнім напором або не подається 
взагалі». 

«Вважається, що домогосподарство має гарячу воду, якщо в житловому 
приміщенні є система комунікаційних труб постачання гарячої води для ванн, 
душових, прання білизни, миття посуду, технологічних та побутових потреб. 
Для того, щоб мати гарячу воду повинна бути система (централізована або 
місцева) гарячого водопостачання, яка доправляє гарячу воду в усі необхідні 
місця житлового приміщення – кухню, ванну кімнату, туалет тощо. Наприклад, 
помешкання домогосподарства  не вважається забезпеченим гарячим 
водопостачанням, якщо установлений лише локальний водонагрівач (а не 
система гарячого водопостачання) в одному місці житлового приміщення 
(наприклад газова колонка або електричний водонагрівач у ванній кімнаті), 
який не постачає гарячу воду в інші необхідні місця – кухню, туалет та ін. У 
випадку, коли житло обладнане централізованою системою гарячого 
водопостачання, але з різних причин домогосподарство не отримує чи не 
користується гарячою водою з цієї системи (наприклад, якщо 
домогосподарство користується власним водонагрівачем), то житло тим не 
менше слід вважати обладнаним гарячим водопостачанням (якщо воно 
обладнане системою водопостачання описаною вище». 
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7. Чи є у помешканні домогосподарства каналізація? 
 А. Ні 
 Б. Так 

 

 

Відповідно до стор. 40 та 42 Методологічних положень «У цьому запитанні 
потрібно з'ясувати рівень обладнання житла каналізацією незалежно від того, 
хто оплачував її проведення.  

«З обережністю поставтесь до випадків, коли каналізація працює з перебоями, 
погано або не працює взагалі. У деяких регіонах каналізація працює з 
перебоями або не працює, незважаючи на те, що комплекс інженерних 
споруд, за допомогою яких здійснюється надання цієї послуги, наявний у 
квартирах і будинках. У цих випадках ви, опитувач, повинні вважати, що місце 
проживання опитаного домогосподарства має каналізацію, якщо 
інфраструктура існує, навіть якщо послуга надається з перебоями, погано або 
не надається взагалі». 

«Каналізація – це система відводу господарсько-фекальних вод за межі 
будинку у вуличну каналізаційну мережу або поглинальні колодязі».
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8. Чи є у домогосподарстві пральна машина? 
 А. Ні 
 Б. Так 

 

 

У Методологічних положеннях не надається додаткова інформація по даному 
питанню. 



 

 16 

9. Чи є у домогосподарстві пральна машина? 
 А. Ні 
 Б. Так 

 

 

У Методологічних положеннях не надається додаткова інформація по даному
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10. Чи утримувало домогосподарство на протязі останніх трьох місяців будь-
яких свійських тварин, таких як худобу, птицю, бджіл тощо? 

 А. Ні 
 Б. Так 

 

 

Відповідно до стор. 45 Методологічних положень, «Враховуйте тільки худобу, 
птицю, бджіл тощо, які знаходяться в приватній власності домогосподарства. 

Якщо домогосподарство по договору утримує худобу, птицю, бджіл тощо, які є 
власністю сільськогосподарський підприємств або іншого домогосподарства, 
їх не враховують».  


	Проста  таблиця оцінки бідності
	Україна
	Mark Schreiner
	1 вересня 2021 року
	This document and a data-collection app are in English at scorocs.com
	Таблиця  та додаток для збору даних українською мовою знаходяться на scorocs.com
	Таблиця  оцінки бідності (the Scorocs® Simple Poverty Scorecard® poverty-assessment tool) це доступний, прозорий спосіб для благодійних програм в Україні дізнатись більше про їх учасників для того, щоб визначити та покращити їхні соціальні показники. ...
	Подяка
	Цей  документ фінансується Chalice, а дані надані Державною службою статистики України. Подяка Alisha Lebouthillier, Михайлу Матиціну, MaryAnne McKinnon, Володимиру Саріогло, та особлива подяка Любові Цицик. Переклад з англійської на українську викона...
	“Scorocs” and “Simple Poverty Scorecard” are Registered Trademarks (and “Prove and improve the good you do” and “PovIt!” are Trademarks) of Scorocs, L.L.C. for its brand of poverty-assessment tools. Copyright © 2021 Scorocs.
	Проста  таблиця оцінки бідності
	Анкета  на зворотній сторінці: члени домогосподарства та статус зайнятості
	Спочатку  заповніть шапку таблиці. Вкажіть номер опитування (якщо він відомий), дату опитування і статистичну вагу для домогосподарства-учасника (якщо він відомий). Потім запишіть повне ім'я/назву та унікальний ідентифікаційний номер учасника проекту ...
	Потім  Прочитайте респонденту: Скажіть, будь-ласка, ім’я (або прізвисько) та вік кожного члена домогосподарства, починаючи з голови. Домогосподарство – це одна особа або група людей, незалежно від кровних чи подружніх стосунків, які проживають разом ...
	Запишіть  ім’я та вік кожного члена, спочатку голови домогосподарства, а потім його/її дружини/чоловіка (якщо вони є). Запишіть стать голови домогосподарства та його/її дружини/чоловіка (якщо такі є). Про кожного члена домогосподарства, якому виповни...
	Після  того, як ви закінчите з усіма членами домогосподарства, запишіть кількість членів домогосподарства у шапці таблиці поруч із «Кількість членів домогосподарства:». Потім обведіть відповідь на друге запитання щодо кількості членів домогосподарств...
	1. В якій області проживає домогосподарство?

	Члену домогосподарства на ім'я [Ім'я] 6 років або більше?
	Якщо члену домогосподарства на ім'я [ім'я] виповнилось 6 років, запитайте: «Чи отримує [ім'я] заробітну плату?» 
	Голова чи чоловік/дружина голови? 
	Ім'я чи прізвисько?
	Голова (чоловічої статі)
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	1.
	Голова (жіночої статі) 
	Дружина 
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Чоловік
	2. 
	Інше 
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	3.
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	4.
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	5.
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	6.
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	7.
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	8.
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	9.
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	10.
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	11.
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	12. 
	        <6 років            Ні               Так 
	        Ні          Так
	Інше
	13.
	Кількість членів домогосподарства, які отримують заробітну плату:
	Кількість членів домогосподарства:
	А. Харківська, чи Івано-ФранківськаБ. Черкаська, Волинська, або Сумська
	В. Місто Київ, Київська область (крім міста), Херсонська, Рівненська, або Чернівецька
	Г. Закарпатська або, Хмельницька
	Д. Одеська, Запорізька, Вінницька, Полтавська, Миколаївська, або Луганська
	Е. Донецька, Житомирська, або Кіровоградська  Є. Львівська, Дніпропетровська, Чернігівська, або Тернопільська
	2. Скільки членів у домогосподарстві?

	А. Четверо і більше
	Б. Троє
	В. Двоє
	Г. Один
	3. Чи голова домогосподарства чоловічої статі?

	А. Ні
	Б. Так
	Не  задавайте це питання безпосередньо респонденту. Замість цього позначте відповідь на основі статі голови домогосподарства, яку ви, опитувач, записали в «Анкеті на зворотній сторінці».
	4. Скільки членів домогосподарства отримують заробітну плату?

	А. Жоден
	Б. Один
	В. Двоє або більше
	5. Скільки кімнат у помешканні домогосподарства?

	А. Одна
	Б. Дві
	В. Три і більше
	6. Чи є у помешканні домогосподарства гаряча вода?

	А. Ні
	Б. Так
	7. Чи є у помешканні домогосподарства каналізація?

	А. Ні
	Б. Так
	8. Чи є у домогосподарстві пральна машина?

	А. Ні
	Б. Так
	9. Чи є у домогосподарстві пральна машина?

	А. Ні
	Б. Так
	10. Чи утримувало домогосподарство на протязі останніх трьох місяців будь-яких свійських тварин, таких як худобу, птицю, бджіл тощо?

	А. Ні
	Б. Так

