DÖWLET STATISTIK
HASABATY

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

Ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistiki 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
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baradaky döwlet komitetiniň
2014-nji ýylyň 10-njy noýabryndaky
№70 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik
Tabşyrýarlar:
Etrap (şäher) häkimlikleri tarapyndan hasabat
döwründen soň aýyň 1-ine:
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
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GYSGAÇA GÖRKEZMELER
Bu hasabat etrap (şäher) häkimlikleri tarapyndan hasabat döwründen soň aýyň 1-ine
ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna we özünden ýokardaky guramasyna tabşyrylmaly.
Bu hasabatyň 1-nji sütüni Etrap (şäher) häkimlikleriniň iş meýilnamasynyň tassyklanan
görkezijileri esasynda doldurylmaly. 2-nji sütün 2-şkh (çärýeklik), 24-oh (aýlyk), 3-oh (aýlyk),
1-daýhan (ýarym ýyllyk) döwlet statistiki hasabat formalaryň jemleýji maglumatlarynyň esasynda
doldurylmaly.

