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

DÖWLET STATISTIK
HASABATYLYLYGY

“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–gdi

HRBNGU

0603216

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 25-nji oktýabryndaky
№ 106 buýrugy bilen tassyklanyldy

GÖZEGÇILIK-DERŇEW IŞI
BARADA HASABAT

Çärýeklik
Tabşyrýarlar:

20__ ý. __ýanwar-

_____aýlary boýunça

Мinistrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary,
Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy jemleýji hasabaty
döwründen soň aýyň 15-ne çenli:
a) Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet
komitetine;
b) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet
ministrligine.

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

0603216

Görkezijileriň atlary

A
Özbaşdak we aýratyn balansdaky kärhanalaryň we guramalaryň
barlanmaga degişlisi
Geçirilen barlaglar we derňewleriň sany – hemmesi
şolardan: toplumlaýyn
Barlaglaryň we derňewleriň netijesinde kärhanalarda we
guramalarda ýetirilen zyýanyň ýüze çykarlany:
kärhanalaryň we guramalaryň sany
ýüze çykarylan zyýanyň umumy möçberi
Ýüze çykarylan zyýanyň umumy möçberinden pul serişdeleriniň
we maddy gymmatlyklaryň kem çykmagy we ogurlanmagy:
kärhanalaryň we guramalaryň sany
ýüze çykarylan zyýanyň umumy möçberi
Pul serişdeleriniň we maddy gymmatlyklaryň bikanun
harçlanmagy:
kärhanalaryň we guramalaryň sany
pul serişdeleriniň bikanun harçlanmagy
Artdyryp ýazmalar we hasabatlaryň beýleki ýoýulmalary sebäpli
ýetirilen maddy zyýany:
kärhanalaryň we guramalaryň sany
ýüze çykarylan zyýanyň umumy möçberi
Salgyt kanunçylygynyň bozulmagy:
kärhanalaryň we guramalaryň sany
salgytlar boýunça goşmaça hasaplamalar we ulanylan maliýe
jerimeleriň möçberi
Derňewleriň we barlaglaryň netijeleri boýunça görlen çäreler:
Öwezi dolunan zyýanyň möçberi – hemmesi
şol sanda:
öwezi dolunan bikanun harçlamalaryň jemi möçberi
günäkär adamlara töletdirildi
Hukuk goraýan guramalara berildi:
işleriň sany
zyýanyň jemi möçberi
Düzgün-nyzam we maddy jogapkärçilige çekilen adamlaryň
sany – hemmesi
şolardan:
eýelän wezipesinden boşadylanlaryň sany
Türkmenistanyň Döwlet býujetine geçirmek üçin goşmaça
hasaplanan serişdeleri:
hasaplanylany
geçirileni

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

Hemmesi

B

Ç

1

birlik
birlik
birlik

01
02
03

birlik
manat

04
05

birlik
manat

06
07

birlik
manat

08
09

birlik
manat

10
11

birlik

12

manat

13

manat

14

manat
manat

15
16

birlik
manat

17
18

adam

19

adam

20

manat
manat

21
22

şolardan:
hojalyk
hasaplaşygyndaky
kärhanalar we
guramalar
2

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)

№1-gdi ”Gözegçilik-derňew işi barada hasabat” (çärýeklik)
döwlet statistik hasabatlylygyň formasyny doldurmak boýunça
GYSGAÇA GÖRKEZMELER
Forma №1-gdi ministrlikler, pudak edaralary we Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy göz öňünde
tutulan hasabatyň salgy bölegindäki salgylara we kesgitlenen möhletde tabşyrylýar.
Şu hasabata hasabat tabşyrýan guramalaryň, ýagny ýuridik şahslaryň ýerleşýän ýerine
garamazdan hemme bölümçeleri boýunça umumy maglumatlary girýär. Statistik hasabatda hemme
göz öňünde tutulan görkezijiler doldurylýar, eger-de, maglumatlar ýok bolsa onda kese çyzyk (-)
goýulýar.
Hasabata düşündiriş haty hem goşulýar, onda meýilleşdirilen barlaglaryň, geçirilen gözegçilikderňew işleriniň netijesi boýunça görülen çäreler, şeýle hem hukuk goraýan guramalara geçirilen
işleriň sany we zyýanyň jemi möçberi, düzgün-nyzam we maddy jogapkärçilige çekilen adamlaryň
sany görkezilýär.
01 setirde ministrlikleriň we pudak edaralarynyň özbaşdak hem-de aýratyn balansdaky
kärhanalaryň sany görkezilýär.
02 setirde kärhanalar boýunça geçirlen barlag derňewleriň sany, 03 setirde şolardan
toplumlaýyn görkezilýär.
04 setirde geçirilen barlaglaryň we derňewleriň netijesinde ýüze çykarylan zyýan ýetiren
kärhanalaryň we guramalaryň sany görkezilýär. 05 setirde ýetirlen zyýanyň jemi möçberi
görkezilýär.
06 setirde pul serişdelerinden we maddy gymmatlyklardan ýetmezçilik we ogurlyk tapylan
kärhanalaryň we guramalaryň sany, 07 setirde bolsa zyýanyň pul görnüşinde jemi möçberi
görkezilýär.
08 setirde pul serişdelerinden we maddy gymmatlyklaryň bikanun çykdajylaryna goýberen
kärhanalaryň we guramalaryň sany, 09 setirde şol bikanun çykdajylaryň jemi möçberi görkezilýär.
10 setirde artdyryp ýazmalar we hasabatlaryň beýleki ýoýulmalary sebäpli maddy zyýan
ýetiren kärhanalaryň we guramalaryň sany, 11 setirde bikanun hasapdan çykarylan maddy
gymmatlyklaryň we bikanun tölenen pul serişdeleriniň we beýleki bikanun çykdajylar möçberi
görkezilýär.
12 setirde salgyt kanunçylygyny bozan kärhanalarynyň we guramalaryň sany görkezilýär.
13 setirde barlagyň netijesinde goşmaça hasaplanan salgytlaryň we ulanylan maliýe
jerimeleriniň möçberi görkezilýär.
14 setirde ýetirilen zyýanyň dolunan öweziniň umumy möçberi, 15 setirde bolsa öwezi
dolunan bikanun çykdajylaryň möçberi görkezilýär, günäkär adamlara tölendirilen çykdajylaryň
möçberi 16 setirde görkezilýär.
17 setirde hukuk goraýan guramalara geçirilen işleriň sany, 18 setirde bolsa şol işler boýunça
ýetirlen zyýanyň jemi möçberi görkezilýär.
19 setirde düzgün-nyzam we maddy taýdan jogapkärçilige çekilen adamlaryň sany, 20 setirde
bolsa eýeleýän wezipesinden boşadylan adamlaryň sany görkezilýär.
21 setirde derňewleriň we barlaglaryň netijesinde, Döwlet býujetine geçirmage degişli goşmaça
hasaplanan serişdeleriň möçberi, 22 setirde bolsa Döwlet býujetine geçirlen serişdeleriň möçberi
görkezilýär.
Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

