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 № 1-MÄ

HRBNGU

0610203

MEÝLETIN SAGLYGY GORAÝYŞ
ÄTIÝAÇLANDYRYŞY
BARADA HASABAT

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2017-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky
№ 46 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik

20 __ ýylyň ýanwar - _______aýlary boýunça
Tabşyrýarlar:
1. Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň,
ministrlikleriň we pudak edaralaryň balansynda duran
Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we
beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta
telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary
ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar) hasabat
döwründen soň aýyň 10-ine çenli:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
2. Ministrlikler we pudak edaralary -Türkmenistanyň
Statistika baradaky döwlet komitetine hasabat döwründen soň
aýyň 20-sine çenli

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

0 0610203

2
Görkezijileriň atlary

A
Hasabat döwründe işgärleriň sanaw boýunça ortaça sany
01 setirden, ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşan işgärleriň
sany
02 setirden, ätiýaçlandyrma tölegleri tutulyp alnan işgärleriň
sany
Ätiýaçlandyrylan işgärleriň iş hakynyň gaznasy
Ýylyň başyna ätiýaçlandyrma tölegleri boýunça bergiler*
Hasaplanan ätiýaçlandyrma tölegleri
Hasaba geçirilen ätiýaçlandyrma tölegleri
Hasabat döwrüniniň ahyryna ätiýaçlandyrma tölegleri boýunça
bergiler (05 set.+06 set.-07 set.)*
______________________________________
* (-) görkezilen belgi artyk tölenen puly aňladýar.

Ölçeg birligi

Setiriň №

Hemmesi

B
adam

Ç
01

1

adam

02

adam

03

müň manat
müň manat
müň manat
müň manat

04
05
06
07

müň manat

08

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 )

GYSGAÇA GÖRKEZMELER
№ 1-MÄ (çärýeklik) döwlet statistik hasabat formany döwlet eýeçiligine degişli kärhanalar we guramalar,
ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky
gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik
subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalarndan başgalar), şeýle-hem ministrlikler we
pudak edaralary düzýärler.
Formanyň salgy böleginde hojalyk subyektleriň doly ady we poçta salgysy görkezilýär.
01 setirde her bir senemana güni üçin hasabat döwriniň dowamynda bitin birlikler boýunça ähli işgärleriň sanaw
boýunça ortaça sany görkezilýär.
02 setirde kärhananyň (guramanyň) üsti bilen ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşan ähli işgärleriň sany
aňladylýar.
Hasabatda meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşan işgärlere hasaplap goşulan puluň
jemleri, olary tölemegiň maliýeleşdiriş çeşmelerine garamazdan, töleg resminamalaryna laýyklykda görkezilýär.

