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

Forma №1-meýilnama

HRBNGU

0612221

OBALARYŇ, ŞÄHERÇELERIŇ, ETRAPLARDAKY ŞÄHERLERIŇ WE
ETRAP MERKEZLERINIŇ ILATYNYŇ ÝAŞAÝYŞ-DURMUŞ
ŞERTLERINI ÖZGERTMEK BOÝUNÇA 2020-NJI ÝYLA ÇENLI
DÖWÜR ÜÇIN REJELENEN GÖRNÜŞINDÄKI
MILLI MAKSATNAMASYNYŇ ÝERINE
ÝETIRILIŞI BARADA HASABAT
20

ý. ýanwar - __________aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 21-nji oktýabryndaky
№104 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk
Tabşyrýarlar:
1) maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we
olaryň aýratynlaşan bölümleri hasabat döwründen soň aýyň 2-sine:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
2) özünden ýokarda durýan edarasyna.
3) maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň
häkimlikleri hasabat döwründen soň aýyň 3-ine Türkmenistanyň Statistika baradaky
döwlet komitetine.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady__________________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy_________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçe, jaý №, telefon, faks, Е-mail)

HSUK boýunça kod

HSUK boýunça şahamçanyň kody

0612221

2

Gurulýan ýa-da durky täzelenýän
desgalaryň ady 1),
ýerleşýän ýeri (welaýat, etrap, daýhan
birleşik, geňeşlik, oba),
gurluşygyň häsiýeti 2)

Gurulýan
ýyllary

А

1

Kuwwatlylygy
Maliýeleşdiriş
çeşmesi 3)

2

ölçeg
birligi

meýilnama
boýunça
tassyklanany

3

4

hakyky
tamamlanany
5

işe
girizileni
6

Taslama
resminamalar we
şertnama boýunça
desgalaryň
gurluşygynyň
umumy gymmaty,
müň manat
7

Özleşdirilen düýpli maýa
goýumlary, hakyky
nyrhlarda, müň manat
hasabat
gurluşygyň
ýylyň
başyndan
başyndan
8

9

Gurluşygyň
başlanany
bäri
töleneni,
müň
manat
10

gurluşyklaryň, desgalaryň we kuwwatlyklaryň sanawyny aýry: hassahanalar; saglyk öýler we merkezler; mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralary, orta mekdepler; medeniýet öýler; sport
mekdepler; sport desgalary; suw geçirijiler; dik guýular; lagym geçirijiler; awtomobil ýollar; gazlaşdyryş desgalar we geçirijiler, elektrik geçirijiler desgalary (ulgamlar we desgalar); aragatnaşyk
desgalar we ýaşaýyş jaýlar boýunça görkezmeli.
2) 1 - täze gurluşyk, 2 - durkuny täzelemek.
3) 1 - merkezleşdirilen býujet, 2 - ýerli býujet, 3 - öz maliýe serişdeleri, 4 - karz serişdeleri, şol sanda: 5 - daşary ýurt karzlary, 6 - daşary ýurt maýa goýumlary, 7 - beýleki serişdeler.
4) 1 - delilnamalary tassyklanan we gol çekilen doly tamamlanan gurluşyk, 2 - tamamlanan, ýöne kabul ediş delilnamasy resmileşdirilmedik gurluşyk, 3 - wagtlaýyn ýa-da hemişelik
togtadylan gurluşyk, 4 - şu ýylda amala aşyrylýan gurluşyk we beýlekiler.
1)

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(F.A.A.)
«____» __________ 20___ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

«____» _________20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar )

(goly)

Hasabat
döwri
boýunça
desganyň
gurluşygynyň
ýagdaýy 4)
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