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-teatr

HRBNGU

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2017 -nji ýylyň 21-nji noýabryndaky
№ 55 buýrugy bilen tassyklanyldy

0607509

TEATRYŇ IŞI BARADA HASABAT
20___ ýyl boýunça
teatryň ulanýan dili __________________________
teatryň žanry__________________________________
teatryň görnüşi________________________________
(göçme, stasionar )

Ýyllyk

Tabşyrýarlar:
1. Teatrlar ýanwaryň 10-na:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
2. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkmenistan, welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça
jemleýji hasabaty − Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine ýanwaryň −15-ne.

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

0607509

2
1 BÖLÜM.
TEATRYŇ IŞINIŇ ESASY GÖRKEZIJILERI
Oýunlar, konsertler,
döredijilik agşamlary
А

Setiriň
№
B

Stasionardaky oýunlar :
irki
agşamky
şolardan, esasy sahnada
Şäheriň çägindäki oýunlar
Gastrollar we şäheriň daşyndaky görkezilýän oýunlar
Çäreleriň jemi ( setirleriň jemi 01+02+04+05)
Şolardan, obada ýaşaýanlar üçin
Ondan başga-da, keseki guramalaryň kömegi bilen geçirilen
oýunlar
Daşary ýurtlara gastrollar
2 BÖLÜM.

TOMAŞA ZALLARYNYŇ
ORUNLARYNYŇ SYGYM-LYLYGY

Tomaşaçylaryň sany,
adam
2

Oýunlaryň sany, birlik
1

09

3 BÖLÜM.
TÄZE WE DÜÝPLI TAZELENEN OÝUNLARYŇ SANY

4 BÖLÜM.
MALIÝE SERIŞDELERIŇ GELIŞI WE PEÝDALANYLYŞY
müň manat*
Serişdeleriň peýdalanyşy

Serişdeleriň gelşi
şol sanda :

esasy
sahna

goşmaça
sahna

Setiriň
№

1

2

А
01

А
01

3

01
02
03
04
05
06
07
08

Tomaşa zallaryndaky
orunlaryň sany, stasionarda,
birlik
Setiriň
№

Girdejiniň jemi, müň manat*

Täze goýlan
oýunlaryň
sany, birlik

Düýpli täzelenen oýunlaryň sany, birlik

Setiriň
№

Girdejileriň
hemmesi

2

А
01

1

1

şolardan:

Döwlet
býujetinden

şertnama boýunça maksatly
döredijilik
buýurmalary

Çykdajylaryň
hemmesi

2

3

4

*) Jem oturdan soň bir belgä çenli takyklyk bilen görkezilýär (0,0)

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(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)

iş hakynyň
gaznasy
5
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3

