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-mm HRBNGU

0603368

MINISTRLIKLER, PUDAKLAÝYN DOLANDYRYŞ
EDARANYŇ IŞINIŇ MALIÝE GÖRKEZIJILERI
BARADA HASABAT
20___ ý. ýanwar -_________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 16-njy oktýabryndaky
№ 99 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk
Tabşyrýarlar:
Мinistrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary
(bellenen sanawa laýyklykda) Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetine jemleýji hasabaty döwründen
soň aýyň 1-ine.

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

2

0603368
müň manat

Görkezijileriň atlary

А
Öndürilen önümleriň, ýerine ýetrilen
işleriň we edilen hyzmatlaryň
möçberi
Önümi ýerlemekden, işleri ýerine
ýetirmekden we hyzmatlary etmekden
alnan girdejiler

Setiriň
№

Hasabat
döwrüň
meýilnamasynda
tassyklanan

B

1

Ýerine ýetirilen
Hasabat
döwründe

Geçen ýylyň
degişli döwründe

2

3

01

02

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Baş hasapçy

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(F.A.A.)

(goly)

“____”______________20____ýyl
(hasabatyň doldurylan senesi)
(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

“____”______________20____ýyl
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar)

№1-mm “Ministrligiň, pudaklaýyn dolandyryş edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabat ” (aýlyk)
döwlet statistik hasabatlylygyň formasyny doldurmak boýunça
GYSGAÇA GÖRKEZMELER
Döwlet statistik hasabatynyň № 1-mm (aýlyk) formasy boýunça hasabaty Türkmenistanyň
ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) tabşyrýarlar. 1-nji, 2-nji
we 3-nji sütünleriň 01-nji setirinde hasabat döwrüň meýilnamasy boýunça göz öňünde tutulan, hasabat
döwründäki we geçen ýylyň degişli döwründäki öndürilen önümleriň, ýerine ýetrilen işleriň we edilen
hyzmatlaryň möçberi ösýän jem bilen görkezilýär. 1-nji, 2-nji we 3-nji sütünleriň 02-nji setirinde hasabat
döwüriň meýilnamasy boýunça göz öňünde tutulan, hasabat döwründäki we geçen ýylyň degişli döwründäki
önümi ýerlemekden, işleri ýerine ýetirmekden we hyzmatlary etmekden alnan girdejileri ösýän jem bilen
görkezilýär.

Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

