HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ IKINJI BÖLEGINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda ilkinji statistik
maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar.
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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HRBNGU

0612111

DÜÝPLI GURLUŞYK ÜÇIN TASLAMA WE
INŽENERLIK GÖZLEG IŞLERINI AMALA
AŞYRÝAN GURAMANYŇ IŞLERINIŇ ESASY
GÖRKEZIJILERI BARADA HASABAT
20___ ýyl boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 21-nji oktýabryndaky
№104 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
Taslama-gözleg guramalary fewralyň 4-ne:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna

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

0612111

2
1 BÖLÜM.
ÝERINE ÝETIRILEN IŞLERIŇ MÖÇBERI
müň manat
Ýerine ýetirileni
geçen ýylyň
hasabat
degişli
döwründe
döwründe
1
2

Setiriň
№

Görkezijileriň atlary
А
Sargytçylaryň kabul edip alan hem tölenen işleri, önümi we
hyzmatlary -hemmesi
şolardan:
taslama-gözleg işleri
ylmy-barlag işleri
Öz güýji bilen ýerine ýetirilen işler, önümler we hyzmatlar
şolardan: töleneni
04 setirden taslama-gözleg işleri
Esasy işlerden balans boýunça peýda, zyýan (-) esasy işlerden
peýda
zyýan (-)

B
01
02
03
04
05
10
11
12

2 BÖLÜM.
IŞGÄRLERIŇ SANAW BOÝUNÇA ORTAÇA SANY WE IŞ HAKY GAZNASY
Görkezijileriň atlary
A
Ortaça iş hakyny hasaplamak üçin işgärleriň hakyky sany –
hemmesi
Daşky utgaşdyryp işleýänleriň ortaça sany
Raýat-hukuk şertnamasy boýunça işi ýerine ýetirýän işgärleriň
ortaça sany
Işgärleriň iş hakynyň gaznasy – hemmesi (39, 40,41 setirleriň
jemi)
şol sanda:
sanawyň düzümindäki işgärleriň iş haky gaznasy
daşky utgaşdyryp işleýänleriň iş haky gaznasy
raýat-hukuk şertnamasy boýunça işi ýerine ýetirýän
işgärleriň iş haky gaznasy

Ölçeg
birligi
B

Setiriň
№
Ç

adam
adam

35
36

adam

37

müň manat

38

müň manat
müň manat

39
40

müň manat

41

hasabat
döwründe
1

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)

