ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (багатомовна версія)
ПОСТІЙНИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ТА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 2021
У жовтні розпочнеться новий етап Постійного перепису населення та житлового фонду, який
проводиться щороку з жовтня до грудня.
З 2018 року він проводиться щорічно (а не раз на 10 років, як раніше), вибірково й виключно онлайн.
У 2021 році вибірка складається з 2 мільйонів 472 тисяч 400 сімей із 4531 муніципалітетів Італії.
Перепис дає можливість вивчити основні структурні та соціально-економічні характеристики
населення, яке постійно проживає в Італії, на національному, регіональному та місцевому рівнях;
порівняти їх із минулими показниками та іншими країнами.
Завдяки інтеграції даних, зібраних під час перепису, з даними з адміністративних джерел,
Національний інститут статистики (Istat) має можливість постійно надавати своєчасні відомості, що
представляють усе населення, а також гарантувати значне зменшення витрат і незручностей для
сімей.
Участь у переписі – юридичний обов’язок; за невиконання обов’язку надати відомості передбачено
відповідальність.
Як проходить перепис населення
Сім’ї, які щороку відбираються Національним інститутом статистики (Istat) для участі в переписі,
можуть брати участь у двох різних опитуваннях.
A) "Відібрані сім’ї", що отримають іменний лист із відомостями про перепис та даними для
входу, повинні будуть самостійно заповнити онлайн-анкету безпосередньо на вебсайті Istat.
Вони можуть отримати безкоштовну допомогу, зателефонувавши на "гарячу лінію" за
номером Istat 800 188 802 або звернувшись до одного з муніципальних центрів опитування.
B) А сім’ї, що проживають на "відібраних територіях", де передбачаються зустрічі з
муніципальним інтерв’юером, будуть повідомлені про перепис за допомогою оголошення та
неіменного листа. Ці сім’ї повинні брати участь у переписі виключно через муніципального
інтерв’юера, який зможе надати їм необхідні відомості, допоможе заповнити онлайн-анкету
або направить до муніципального центру опитування, де буде необхідно відповісти на
запитання оператора.
Які відомості містить анкета?
- Список членів сім’ї, тобто всіх людей, що постійно проживають у помешканні, навіть якщо
вони відсутні на дату опитування.
- Розділ "Проживання" із запитаннями про характеристики житла, будівлі та про наявність
автомобілів і місць для паркування.
- Розділ "Заключні відомості", що містить запитання щодо заповнення анкети та про канали для
зв’язку.
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