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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

ПЕРЕДМОВА
Головне управління статистики у Львівській області у жовтні 2017 року
провело вибіркове опитування членів домогосподарств, які брали участь в
обстеженні умов життя щодо стану їхнього здоров’я.
Обстеження умов життя домогосподарств здійснюється на постійній
основі, починаючи з січня 1999 року, базується на загальноприйнятих
міжнародних стандартах, одним з яких є періодичне оновлення мережі
респондентів (повна щорічна ротація), і відповідає сучасній соціодемографічній та економічній ситуації в Україні.
Інформація, наведена в збірнику, характеризує суб’єктивну оцінку стану
здоров’я членів домогосподарств; рівень доступності для них медичної
допомоги, можливість придбання ліків і медичного приладдя; наявність
хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям; окремі питання щодо
лікування у лікарнях, відвідування лікарів; суб’єктивну оцінку впливу на стан
здоров’я наслідків Чорнобильської катастрофи; дані щодо тютюнокуріння та ін.
Самооцінка домогосподарствами рівня свого матеріального становища
містить дані щодо суб’єктивного визначення рівня достатності їхніх доходів
для задоволення основних потреб, інформацію щодо обмежених споживчих
можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу коштів
(консенсусну позбавленість), а також щодо очікувань домогосподарств, що
стосуються перспектив зміни упродовж наступних 12 місяців свого
економічного становища та економіки України загалом.
СКОРОЧЕННЯ
тис
грн
р.
%
міс.

– тисяча
– гривня
– рік
– відсоток
– місяць

шт
кг
Ккал
г

– штук
– кілограм
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–)
Три крапки (…)
Нуль (0; 0,0)
Символ (х)
«з них»,
«у тому числі»

– явищ не було
– відомості відсутні
– явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть
бути виражені використаними у таблиці розрядами
– заповнення рубрики за характером побудови таблиці
не має сенсу
– наведено не всі доданки загальної суми

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових
пояснюється округленням даних.
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