DÖWLET STATISTIK
HASABATY

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

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 № 5-mýs (sport)

HRBNGU

0603374

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 28–nji fewralyndaky
№23 buýrugy bilen tassyklanyldy

TÜRKMENISTANYŇ SPORT WE ÝAŞLAR SYÝASATY
MINISTRLIGINIŇ MAKSATLAÝYN ÝÖRITE
SERIŞDELERI BARADA HASABAT

Çärýeklik
Tabşyrýar:

20___ ý. ýanwar-_____________aýlary boýunça

Türkmenistanyň Sport
we ýaşlar syýasaty
ministrligi hasabat döwründen soň aýyň 21-ne
Türkmenistanyň
Statistika
baradaky
döwlet
komitetine.

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

0603374

Setiriň
№

Görkezijileriň atlary
A
I. Serişdeleriň emele gelýän çeşmeleri
Ýylyň başyna galan serişdeler
Döwlet edara-kärhanalarynyň (döwlete degişli bölegi
bolup durýan paýdarlar jemgyýetlerini goşmak bilen)
peýdasyndan alynýan salgydy hasaplamak üçin kabul
edilýän peýdasynyň 0,1%-i üçin geçirmeler
Beýleki girdejiler
Girdejileriň jemi (02 we 03 setirlerinň jemi)
Serişdeleriň jemi (01, 04 setirleriň jemi)
II. Çykdajylar
Sport desgalaryny saklamaga we ulanmaga hem-de
olary maliýeleşdirmäge
Halkara sport ýaryşlaryny we çäreleri geçirmäge
Beýleki çykdajylar
Çykdajylar - hemmesi (06, 07, 08 setirleriň jemi)
Hasabat döwrüniň ahyryna galan serişdeler
(05 setir - 09 setir)

B

Hasabat
ýylynda
býujetde
tassyklanany
1

Hasabat
döwründe
ýerine
ýetirileni
2

müň manat
Geçen
ýylyň
degişli
döwründe
3

01
02

03
04
05

06
07
08
09
10

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Baş hasapçy
Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

(F.A.A.)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)

(goly)

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

№5–mýs (sport) “Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň
maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat”(çärýeklik) döwlet statistik
hasabat formasyny doldurmak boyunça
GYSGAÇA GÖRKEZMELER
№ 5-mýs forma Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň tarapyndan maliýe hasabaty esasynda
düzülip, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine her çärýekden, formanyň salgy böleginde göz öňünde
tutulan möhletinden, tabşyrylýar.
01 sütünde Türkmenistanyň Döwlet býujetinde kesgitlenen ýyllyk tabşyryklary boýunça esasy maliýe-ykdysady
görkezijileri doldyrylýar.
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň maksatlaýyn ýörite serişdeleriniň emele geliş çeşmeleri
kanunçylyk namalary bilen tertipleşdirilýär we 02-03 setirlerde jemlenýär.
02 setirde Türkmenistandaky döwlet edara-kärhanalarynyň bellenen tertipde peýdasyndan (0,1%) göterimi
möçberinde görkezilýär.
03 setirde Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik, edilen hyzmatlar uçin gelen serişdeler görkezilýär.
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministriliginiň desgalaryny saklamaga we ulanmaga, olary
maliýeleşdirmäge gönükdirilen maksatlaýyn ýörite serişdeleriniň çykdajylary 06 setirde tutuşlygyna gündelik we düýpli
harajatlary boýunça görkezilýär.
07 setirde halkara sport ýaryşlaryny we çärelerini guramaga hem-de geçirmäge edilen harajatlar görkezilýär.
08 setirde ýokarda görkezilmedik çykdajylar görkezilýär.
09 setirde maksatlaýyn ýörite serişdeleriň ulanylyşynyň umumy möçberi görkezilýär.
Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

