Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmek boýunça amala aşyrylmaly çäreleriň 2012–2016-njy
ýyllar üçin giňişleýin Meýilnamasynyň döwlet statistikasy ulgamyna degişli dördünji bölümi boýunça
2015-nji ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işler
MaksatÝerine
Tertip
Çäreleriň sanawy ýetirmeli
naÝerine ýetirijiler
Ýerine ýetirilişi
belgisi
madaky
möhleti
belgisi
28.
1.
Statistikany
2012–
Statistikanyň
“Söwda kärhanalarynda we hyzmatlar
ösdürmegiň usulyýet
2016-njy usulyýeti we
ýaýrawynda harytlaryň we hyzmatlaryň bölek
esaslaryny
ýyllar
guralyşy müdirligi
satuw bazar nyrhlaryna statistik gözegçiligi
pugtalandyrmak,
beýleki pudaklaýyn
geçirmek boýunça usulyýet düzgünnamasyna”
amalyýet
statistika müdirlikleri üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. (2015-nji
resminamalaryny
bilen bilelikde
ýylyň 2-nji aprelinde tassyklanyldy, 03/15-2 belgi
kämilleşdirmek,
bilen bellige alyndy). Bu iş statistikanyň
täzelerini işläp düzmek
tejribesine ornaşdyryldy.
we ornaşdyrmak
Global
baha
berişiň
çäklerinde
Türkmenstatyň
öz-özüne
baha
berişiniň
netijelerini durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň
taslamasy taýýarlandy, Usulyýet geňeşinde
seredildi we makullandy. (2015-nji ýylyň 30-njy
maýynda tassyklanyldy, 07.1/15-2 belgi bilen
bellige alyndy).
Statistikanyň pudaklary boýunça ilkinji
statistik görkezijileriniň deslapky sanawy düzüldi,
ol bir döwürleýinlikde mazmun taýdan biri-birini
gaýtalaýan
görkezijileri
ilkinji
statistik
görkezijileriň birinji düzülen sanawyndan aýyrmak
işi ýerine ýetirildi, Usulyýet geňeşinde seredildi we
makullandy.
”Innowasiýalaryň statistik hasaba alnyşynyň
ýöredilişine usuly çemeleşmeleri kämilleşdirmek”

MaksatTertip
nabelgisi
madaky
belgisi

Ýerine
Çäreleriň sanawy ýetirmeli
möhleti

Ýerine ýetirijiler

Ýerine ýetirilişi
işi Usulyýet geňeşinde seredildi we makullandy.
(2015-nji ýylyň 28-nji maýynda tassyklanyldy,
04/15-2 belgi bilen bellige alyndy).
“Tipologik alamatlary nazara almak bilen öý
hojalyklarynyň seçimleýin statistik gözegçiligini
geçirmegiň usulyny synag etmek we onuň
netijeleri boýunça üstüni ýetirip işlemek” işi
Usulyýet geňeşinde seredildi we makullandy.
(2015-nji ýylyň 28-nji maýynda tassyklanyldy,
05/15-2 belgi bilen bellige alyndy).
“Mellek ýerleri bar bolan we oba hojalyk işi
bilen meşgullanýan öý hojalyklarynyň seçimleýin
statistik gözegçiligini geçirmegiň usulyny işläp
düzmek” işi Usulyýet geňeşinde seredildi we
makullandy. (2015-nji ýylyň 30-njy maýynda
tassyklanyldy, 07/15-2 belgi bilen bellige alyndy).
“Harytlaryň bölek satuw söwdasynyň
seçimleýin statistik gözegçiligini geçirmegiň
usulyny işläp düzmek” işi Usulyýet geňeşinde
seredildi we makullandy. (2015-nji ýylyň 30-njy
iýunynda tassyklanyldy, 10/15-2 belgi bilen
bellige alyndy).
“Köp görkezijiler boýunça klasterleýin
barlagyň 5-nji tapgyry (KGKB-5) boýunça öý
hojalyklarynyň seçimleýin gözegçiligi üçin
BMG/UNISEF-iň
usuly
maslahatlaryny
uýgunlaşdyrmak” işi Usulyýet geňeşinde seredildi
we makullandy. (2015-nji ýylyň 30-njy iýunynda
tassyklanyldy, 09/15-2 belgi bilen bellige alyndy).
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MaksatTertip
nabelgisi
madaky
belgisi

Ýerine
Çäreleriň sanawy ýetirmeli
möhleti

Ýerine ýetirijiler

Ýerine ýetirilişi
Döwlet statistik hasabatlarynyň dogrulygy we öz
wagtynda tabşyrylyşy boýunça talaplary berjaý etmek
boýunça Türkmenstatyň sebitleýin edaralarynyň
işgärleri üçin usuly-guramaçylyk seminarlary
geçirildi.
Işçi güýjüniň gözegçiliginiň 2015-nji ýyl üçin
sowalnamasyndaky üýtgeşmeler, ony doldurmagyň
tertibi we maglumatlaryň dogrulygyna logiki
gözegçilik etmek boýunça Türkmenstatyň sebitleýin
edaralarynyň işgärleri üçin usuly-guramaçylyk
seminarlary geçirildi.
Ilatyň serişdeleriniň hasabyna hususy ýaşaýyş jaý
gurluşygynyň seçimleýin statistik gözegçiligini
guramak boýunça Türkmenstatyň sebitleýin
edaralarynyň işgärleri üçin usuly-guramaçylyk
seminarlary geçirildi.
Türkmenstatyň sebitleýin edaralarynyň işgärleri
üçin Türkmenistanda aýallaryň we çagalaryň ýagdaýy
hakynda Köp görkezijiler boýunça klasterleýin barlag
(KGKB) boýunça taýýarlyk okuwlary geçirildi.
Türkmenstatyň sebitleýin edaralarynyň –
Aşgabat ş., Ahal, Daşoguz, lebap, Mary welaýatlarynyň
statistika müdirlikleriniň
işgärleri üçin maliýe
statistikasynyň görkezijiler ulgamyny kämilleşdirmek
boýunça usuly-guramaçylyk seminarlary geçrildi.
Geňeşlikleriň, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy
gulluklarynyň hünärmenleri, etrap häkimlikleriniň
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MaksatTertip
nabelgisi
madaky
belgisi

29.

2.

30.

3.

Ýerine
Çäreleriň sanawy ýetirmeli
möhleti

Milli hasaplar ulgamyny we olara degişli
makroykdysady görkezijileri
hasaplamagy
kämilleşdirmek
Buhgalterçilik hasaba
alnyşynyň we maliýe
hasabatlylygynyň milli
we halkara
standartlarynyň
ornaşdyrylmagynyň
barşynda statistiki
gözegçilik ulgamyny

Ýerine ýetirijiler

2013–
2016-njy
ýyllar

Milli hasaplar
müdirligi

2013–
2016-njy
ýyllar

Maliýaniň
statistikasy we
seljerişi müdirligi
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Ýerine ýetirilişi
wekilleri, Türkmenstatyň sebitleýin edaralarynyň
işgärleri, Geňeşlikleriň, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy
gulluklarynyň hünärmenleri, etrap häkimlikleriň
wekilleri, Türkmenstatyň sebitleýin edaralarynyň
işgärleri üçin ilatyň oba hojalyk işleriniň statistik hasaba
alnyşy boýunça usulyýet talaplaryny berjaý etmegiň
meseleleri baradaky usuly-guramaçylyk seminarlary
geçirildi.
Aşgabat ş., Lebap, Mary welaýatlarynda “Statistik
gözegçilikleriň birliklerini emele getirmekde hojalyk
subýektleriniň statistik sanawynyň baş köplük
hökmündäki ähmiýeti” atly usuly-guramaçylyk
seminarlary geçirildi.
“Harajatlar–Önüm
goýberiş”
tablisalaryny
düzmegiň usulyny işläp taýýarlamak” işi
taýýarlandy. Usulyýet geňeşinde seredildi we
makullandy. (2015-nji ýylyň 27-nji martynda
tassyklanyldy, 02/15-2 belgi bilen bellige alyndy).
2015-nji
ýylyň
1-nji
ýanwaryndan
kärhanalaryň
maliýe
statistikasy
boýunça
hasabatlylygyň ýygnalyşy we işläp taýýarlanylyşy
maliýe hasabatlylygynyň milli standartlary göz
öňünde tutulyp amala aşyrylýar.

MaksatTertip
nabelgisi
madaky
belgisi
31.

4.

33.

5.

38.

8.

41.

8.

Ýerine
Çäreleriň sanawy ýetirmeli
möhleti

Ýerine ýetirijiler

Ýerine ýetirilişi

kämilleşdirilmek
Sarp
ediş
nyrhlary
hem-de
önüm
2015–2016- Nyrhlaryň
Sarp ediş nyrhlary
öndürijileriň nyrhlary boýunça möwsümleýin
njy ýyllar statistikasy we
hem-de önüm
düzedişleri girizmegiň usullary boýunça halkara
seljerişi müdirligi,
öndürijileriň nyrhlary
tejribesi öwrenilýär.
Senagatyň
boýunça möwsümleýin
statistikasy we
düzedişleri girizmegiň
seljerişi müdirligi
usullaryny işläp
düzmek
2015–2016- Maýa goýumlaryň
Gurulýan desgalaryň statistiki sanawyny
Gurulýan desgalaryň
njy
ýyllar
statistikasy we
düzmek we ony ýöretmek üçin gollanma
statistiki sanawyny
seljerişi müdirligi
resminamalaryny işläp düzmek ücin edebiýatlar
düzmek we ony
toplanýar.
ýöretmek üçin
gollanma
resminamalaryny işläp
düzmek
“Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň
2015-nji ýyl Durmuş statistikasy
Saglygy goraýşyň
müdirligi, Ilaty hasaba maslahatlaryny nazara almak bilen, saglygy
statistikasyny
goraýyş statistikasynyň esasy görkezijileriniň
alyş müdirligi
Bütindünýä saglygy
hasaplanyş usulyýetini kämilleşdirmek” işi
goraýyş guramasynyň
Usulyýet geňeşinde seredildi we makullandy.
talaplaryny nazara
(2015-nji ýylyň 30-njy iýunynda tassyklanyldy,
almak bilen
08/15-2 belgi bilen bellige alyndy).
kämilleşdirmek
Hereket edýän
2013–
Statistiki sanawlar
Türkmenstatyň Internet-saýtynyň “Usulyýet”
statistiki resminama
2016-njy we toparlamalar
mowzugynyň “Sanawlar we klassifikatorlar” kiçi
toparlaryny
ýyllar
müdirligi,
mowzugynda
Hyzmatlaryň
klassifikatory
kämilleşdirmek
pudaklaýyn statistiki ýerleşdirildi.
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MaksatTertip
nabelgisi
madaky
belgisi

Ýerine
Çäreleriň sanawy ýetirmeli
möhleti

Ýerine ýetirijiler
müdirlikleri bilen
bilelikde

43.

10.

44.

11.

Statistiki
maglumatlary
ýygnamagyň,
geçirmegiň, işlemegiň,
saklamagyň we
statistiki habarlary
ýaýratmagyň
kompýuter
tehnologiýalaryny
kämilleşdirmegi
Beýleki döwletleriň
statistiki edaralary,
halkara statistiki we
ykdysady guramalary
bilen işewür
hyzmatdaşlygy
gurnamak, olar bilen
maglumat alyşmagy
ösdürmek

2012–
2016-njy
ýyllar

Kompýuter
tehnologiýalary
müdirligi pudaklaýyň statistika
müdirlikleri bilen
bilelikde

2013–
2016-njy
ýyllar

Halkara gatnaşyklar
we ýörite işler
bölümi, Işgärleri
taýýarlaýyş we
gaýtadan taýýarlaýyş
bölümi pudaklaýyň
statistika müdirlikleri
bilen bilelikde
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Ýerine ýetirilişi
“Hojalyk subýektleriniň eýe bolan statistik
kodlary barada Maglumat hatyny bermegiň
Tertibi” Türkmenistanyň Statistika baradaky
döwlet komiteti tarapyndan 2015-nji ýylyň 8-nji
maýynda 26 belgili buýruk bilen tassyklandy we
Adalat ministrligi tarapyndan 2015-nji ýylyň 22nji maýynda 872 san bilen bellige alyndy.
Statistik maglumatlary internet arkaly
ýygnamak boýunça programma üpjünçiligi işlenip
taýýarlandy we işe girizmek tapgyrynyň üstünde
işlenilýär.
“Statistik maglumatlary internet arkaly
ýygnamak boýunça gözükdirmäni işläp düzmek”
işi Usulyýet geňeşinde seredildi we makullandy.
(2015-nji ýylyň 30-njy maýynda tassyklanyldy,
06/15-2 belgi bilen bellige alyndy).
Statistika meselelerine degişli mejlislere,
maslahatlara we okuw seminarlara gatnaşyldy:
2015-nji
ýylyň
10-15-nji
ýanwary
aralygynda
Şweýsariýa
Konfederasiýasynyň
Ženewa
şäherinde
Çagalaryň
hukuklary
hakyndaky Konwensiýanyň ýerine ýetirilişi
boýunça 68-nji mejlisine;
2015-nji ýylyň 3-7-nji fewraly aralygynda
Wengriýanyň Budapeşt şäherinde Garaşsyz

MaksatTertip
nabelgisi
madaky
belgisi

Ýerine
Çäreleriň sanawy ýetirmeli
möhleti

Ýerine ýetirijiler

Ýerine ýetirilişi
Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) Halkara
statistika komiteti tarapyndan “GDA sebitlerinde
oba hojalygy we oba hojalygyň statistikasyny
kämilleşdirmekligiň ahliumumy strategiýasy” atly
taslamany durmuşa geçirmek boýunça başlangyç
maslahatyna;
2015-nji ýylyň 2-7-nji marty aralygynda
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork
şäherinde BMG-nyň Statistika komissiýasynyň
46-njy mejlisine;
2015-nji ýylyň 12-18-nji apreli aralygynda
ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde BMG-nyň Ilat we
ösüş boýunça komissiýasynyň 48-nji mejlisine;
2015-nji ýylyň 14-17-nji apreli aralygynda
Litwa Respublikasynyň Wilnýus şäherinde
Ýewropa Komissiýasynyň Statistika edarasy
tarapyndan geçirilen “Saýlama usullar” atly okuw
maslahatyna;
2015-nji ýylyň 6-8-nji maýy aralygynda
Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde
BMG-nyň
Ýewropa
boýunça
Ykdysady
komissiýasy (UNECE) tarapyndan Gündogar,
Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlarynda
2008-nji ýylyň Milli hasaplar ulgamyny
ornaşdyrmak maksady bilen iş maslahatyna;
2015-nji ýylyň 4-14-nji maýy aralygynda
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MaksatTertip
nabelgisi
madaky
belgisi

Ýerine
Çäreleriň sanawy ýetirmeli
möhleti

Ýerine ýetirijiler

Ýerine ýetirilişi
Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde
BMG-nyň Çagalar gaznasynyň (UNICEF)
Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan Köp
görkezijili klasterleýin synyň maglumatlaryny
işläp taýýarlamak maksady bilen iş maslahatyna
gatnaşyldy.
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