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QUALITY OF VITAL STATISTICS OBTAINED FROM CIVIL REGISTRATION
Якість статистики природного руху отримана з актів реєстрації громадянського стану

Late
Live Infant foetal

births Deaths deaths deaths Marriages Divorces

 I.Основа розподілу  Basis of tabulation
   Поточна база розподілу Present basis of tabulation:
      дата випадку date of occurrence  ........… ... ... ... ... ... ...

      дата реєстрації date of registration ...........… Х Х Х Х Х Х

 How long has the present basis of tabulation been used? ......... from 1959 from 1959 from 1959 from 1959 from 1959 from 1959
    Скільки часу використвується поточний базис
II. Estimated completeness of registration Розрахована повнота реєстрації
       90 per cent or more .......................................... Х Х Х Х Х Х
       75-89 per cent ............................................... ... ... ... ... ... ...
       50-74 per cent ............................................... ... ... ... ... ... ...
       Under 50 per cent ............................................ ... ... ... ... ... ...
       Зазначте Please specify:

         (b) Basis of completeness estimate (*) Базис повноти розрахунку
             -Демографічний аналіз Demographic analysis …
             -Перевірка подвійним записом Dual record check ..…
             -Запитаннями у переписі населення Questions in population census ..
             -Запитання у вибірковому обстеженні Questions in sample surveys ..
             - Інше (вкажіть) Other (specify) ........…
             -Оцінювання не проводится No evaluation .........

QUALITY OF VITAL STATISTICS OBTAINED FROM OTHER SOURCES
Якість статистики природногоруху отриманої з інших джерел
 I. Базіс розрахунків  Basis of vital statistics estimates 
            - Переписи населення (дата) Population censuses (date) ..... 12/5/2001 12/5/2001 12/5/2001 12/5/2001 12/5/2001 12/5/2001
            - Вибіркові опитування Sample surveys ...........................
            -Реєстрація населення Population registers ......................
            -Система подвійного запису Dual record systems ..................
            -Інше (вкажіть) Other (specify) .................................

  "Міграція нвселення Україні у 2004 році";
- Демографічний щорічник "Населення України 2004"

З метою перевірки та оновлення нашої інформації про базис розподілу та повноти реєстрації подій природногоруху In order to check and bring up to date our 
information on the "basis of tabulation" and the "completeness of registration" of vital events in
вашої країни та також для надання нам можливості представлення у Демографічному щорічнику більше деталей відностно якості вашої статистикиyour country, and also 
to enable us to present in the Demographic Yearbook more details on the quality of your vital statistics, it would
будемо вдячні якщо ви зможете надати наступну інформацію відмічаючи Х відповідну колонку аьо зазначаючи рік be appreciated if you would supply the following 
information by marking "X" in the appropriate column or specifying the year as requested:

(*) Включіть будь які опубліковані або неопубліковані звіти що описують повноту реєстрації та методів використаних для досягення розрахункової повноти please 
include any published or unpublished reports describing  completeness of registration and methods used in arriving at estimated completeness.

- Статистичні збірники: "Чисельнісь наявного населення України на 1 січня 2005 року"; "Розподіл прстійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня 2005 р.";

        (a) Рок(и) до яких відноситься розрахована повнота реєстрації Year(s) to 
which completeness estimate refers. - 1979 
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