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HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ 2-NJI BENDINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

DÖWLET STATISTIK
HASABATY

Ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar.
“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň 4-nji bendi
Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 289-njy maddasyna laýyklykda döwlet statistik
hasabatlaryny bermek möhletleriniň bozulmagy, hasabatlylygyň nädogry ýa-da ýoýulan maglumatlarynyň döwlet statistika
edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Forma № 1-çsm

HRBNGU

0619012

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2014-nji ýylyň 11-nji awgustyndaky
№ 56 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk

ÇEPERÇILIK WE SUNGAT MEKDEPLERINIŇ
IŞI BARADA HASABAT
20___/20___ okuw ýylynyň başyna

Tabşyrýarlar:
Medeniýet ministrliginiň we pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň tabynlygyndaky mekdepler (çeperçilik we
sungat mekdep) sentýabryň 10-yna:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy____________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks , Е-mail)

HSUK boýunça
kod

HSUK boýunça
şahamçanyň
kody
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1 BÖLÜM.
UMUMY MAGLUMAT
Ölçeg
birligi

Setiriň
№

Mekdepleriň sany

B
birlik

Ç
01

Okuwçylaryň sany

adam

02

Görkezijileriň atlary
А

Ähli jaýlaryň umumy meýdany
Otaglarynyň sany (okuw we ýöriteleşdirilen
girýär)
Okuwçy orunlaryň hakyky sany

2

otaglar hem

m

03

birlik

04

birlik

05

Hemmesi
1

2 BÖLÜM.
UGURLAR BOÝUNÇA OKUWÇYLARYŇ SANY
adam
Setiriň
№

Görkezijileriň atlary
A
Ugurlar boýunça okuwçylaryň sany
şol sanda bölümler boýunça:
milli we halk saz gurallary
kirişli saz gurallary
üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary
horeografiýa
umumy we ýörite fortepiano
hor (aýdym)
teatr
çeperçilik
şolardan:
nakgaşçylyk
heýkeltaraşlyk
zergärçilik
halyçylyk
küýzegärçilik
beýlekiler

Hemmesi

B
01

1
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03
04
05
06
07
08
09
10
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14
15

3 BÖLÜM.
IŞGÄRLERIŇ SANY
Setiriň
№
B
01

Görkezijileriň atlary
А
Işgärleriň sany (02-05-nji setirleriň jemi)
şol sanda:
Ýolbaşçy-dolandyryş işgärleri
Mugallymlar
Okuw-kömekçi işgärleri
Beýleki işgärler

Işgärleriň hakyky
sany, adam
1

02
03
04
05

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

(F.A.A.)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar

(goly)

