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
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Bir wagtlaýyn (3 ýyldan bir gezek )
20 ___ ýyl boýunça
Tabşyrýarlar:
(Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet
komiteti tarapyndan bellenilen sanaw esasynda)
kärhanalar, edaralar we guramalar hasabat
döwründen soň 1-nji martyna çenli ýerleşýän
ýerindäki statistika edarasyna.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady
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HSUK boýunça
şahamçanyň kody
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1 BÖLÜM
IŞGÄRLERIŇ SANY, IŞLENEN WE TÖLENEN WAGTY
Görkezijileriň atlary

Ölçeg
birligi
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Ortaça iş hakyny hasaplamak üçin işgärleriň hakyky sany,
ortaça ýylda
Işgärlere tölenen adam-sagat sanlary (03, 04 setirleriň jemi)
şol sanda:
işlenen we tölenen
işlenmedik, emma tölenen (05-07 setirleriň jemi)
şol sanda:
rugsatda bolan işgärlere (ýyldaky, goşmaça, okuw we
döredijilik)
Işgäriň günäsi bolmazdan işlenmedik wagt
beýleki işlenmedik, emma tölenen adam-sagat

2 BÖLÜM
KÄRHANALARYŇ (EDARALARYŇ, GURAMALARYŇ) IŞÇI GÜÝJÜNE HARAJATLARYNYŇ
DÜZÜMI
müň manat

Görkezijileriň atlary
А

Umumy harajatlaryň jemi (02, 28, 40, 49, 55, 62. 73, 77, 88, 95 setirleriň
jemi)
Işlenen wagtyň tölegi (03-09 we 19-27 setirleriň jemi )
şol sanda:
işgärlere işlenen wagt üçin tarif derejeleri we wezipe haky boýunça
hasaplanan iş haky
ýerine ýetirilen iş (işlenen wagt) üçin potratlaýyn baha kesmek
boýunça bellenen göterim görnüşinde (satylan möçber), peýdadan paý
görnüşinde hasaplanan iş haky
bazar nyrhlary boýunça hasaplamadan ugur alyp, natural zähmet
tölegi tertibinde işgärlere berlen harytlaryň ýa-da önümleriň gymmaty
redaksiýalaryň, gazet-žurnallaryň we beýleki köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň işgärleriniň sanawynda duran işgärlere galan haklary
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda işde ýörite arakesmelere
töleg
belli bir döwrüň dowamynda öňki iş ýeri boýunça wezipe haklarynyň
möçberini saklamak bilen beýleki guramalardan işe ýerleşdirilen
işgärleriniň wezipe haklarynyň tapawudy; wagtlaýyn utgaşdyryp
işlenende wezipe haklaryndaky tapawut
iş düzgüni we zähmet şertleri bilen baglanyşykly öwezini doluş
tölegleri (10 -18 setirleriň jemi)
şol danda:
aýratyn zähmet şertleri bolan iş üçin goşmaça töleg
gije işlenendigi üçin goşmaça töleg
sürüjileriň iş hakyna artdyrylan töleg we goşmaça töleg
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müň manat

Görkezijileriň atlary
А

dynç günleri, matam günleri we baýramçylyk günleri üçin töleg
iş wagtyndan daşary işlenendigi üçin töleg
işler wahta usuly bilen guralanda adaty iş wagtynyň dowamlylygyndan artyk işlenmegi bilen baglylykda we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen beýleki ýagdaýlarda dynç alyş günleri üçin (rugsat)
töleg
işiň hereket edýän (göçme) häsiýetlidigi üçin iş hakyna goşulan töleg
işler wahta usuly bilen ýerine ýetirilende wahta döwründe önümçilik
ýerlerinde bolnan her bir senenama güni üçin tölenen, şeýle hem iş
tertibinde göz öňünde tutulan guramanyň ýerleşýän ýerinden
(ýygnalýan nokat) iş ýerine çenli we gaýdyşyn ýolda bolan günleri
üçin artdyrylan töleg
işgärlere gurnaw, sazlaýyş we gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek üçin
gönükdirilen, önümçilik ýerinde bolan her bir senenama güni üçin
artdyrylan töleg
hünärleriň we wezipeleriň utgaşdyrylandygy üçin, alymlyk derejesi,
kwalifikasiýa razrýady, klas çini, diplomatik rangy, medal we ş.m. üçin
tarif möçberleriniň we wezipe haklarynyň üstüne höweslendiriji
goşmaça we artdyrylan töleg
işlän ýyllary üçin artdyrylan töleg (işlän ýyllary üçin ýyllyk haklary
goşmazdan)
töleg çeşmesine garamazdan yzygiderli häsiýete eýe bolan baýraklar
we sylaglar (natural baýraklaryň gymmatyny goşmak bilen)
guramalaryň işgärlerini taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak we hünär
derejesini ýokarlandyrmak üçin çekilýän ökde hünärli işçilerine,
ýolbaşçylaryna, hünärmenlerine iş haky
işçi güýjüni bermek boýunça döwlet guramalary bilen baglaşylan ýörite
şertnamalara laýyklykda şol guramada işlemek üçin çekilen adamlara
(harby gullukçylar, azatlykdan mahrum edilmek görnüşinde jezasyny
çekýän adamlar) ýerine ýetirilen iş üçin hasaplanan, gös-göni şol
adamlaryň özlerine berilýän, şeýle-de döwlet guramalaryna geçirilýän
pul möçberi
şahsy taraplar (edara görnüşli taraplary döretmedik telekeçileri
goşmazdan) bilen raýat - hukuk şertnamasy boýunça ýerine
ýetirilen işler üçin edaranyň işgärleriniň sanawyna degişli bolmadyk
düzümdäki şahslary su senenama we töleg resminamalary boýunça
işleri (hyzmatlary) ýerine ýetirmäge harçlanjak harajatlardan ugur alyp
sylaglamak
başga edaralardan işe kabul edilen utgaşdyryp işleýän şahslaryň
zähmetine hak tölemek
sanawa degişli bolmadyk düzümiň şahslarynyň (neşir, leksiýa,
terjime, makala üçin, radio we telewideniýe boýunça çykyşlar üçin,
paýdarlar jemgyýetiniň geňeşiniň agzasy, guramaçy adama we ş.m.)
zähmetine hak tölemek (sylaglamak)
tölegiň beýleki görnüşleri
Işlenmedik wagt üçin töleg (29-39 setirleriň jemi)
şol sanda:
her ýylky we goşmaça zähmet rugsatlaryna töleg (peýdalanylmadyk
zähmet rugsady üçin pul bilen öwezini dolmazdan)
ýetginjekleriň ýeňillikli sagatlaryna töleg
döwlet we jemgyýetçilik borçlarynyň ýerine ýetirilmegine çekilen
işgärleriň iş wagtyna töleg
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Görkezijileriň atlary
А

oba hojalyk we beýleki işlere çekilýän işgärlere esasy iş ýeri boýunça
saklanýan iş haky
kärhanalaryň, guramalaryň işgärlerine, ýolbaşçylaryna we
hünärmenlerine işden aýrylmak şerti bilen hünär derejesini
ýokarlandyrmak we işgärleri gaýtadan taýýarlamak ulgamynda okuw
wagty esasy iş ýeri boýunça iş haky
işgäriň günäsi bolmazdan işlenmedik wagty üçin töleg
iş hakyny bölekleýin saklamak bilen administrasiýanyň başlangyjy
boýunça zähmet rugsadyndaky işgärlere tölenýän pul möçberi
zähmete ukyplylygyny wagtlaýyn ýitiren ýagdaýynda hakyky
gazanjyna çenli goşmaça töleg
gözegçilik günleri üçin, gan tabşyran güni we gan tabşyrylandan soň
dynç almak üçin berilýän her gün üçin töleg
mejbury işe gelmedik wagty üçin töleg
işlenmedik wagt üçin beýleki tölegler
Bir wagtlaýyn höweslendiriji tölegler (41- 48 setirleriň jemi)
şol sanda:
tölenýän çeşmesine garamazdan bir wagtlaýyn baýraklar
bir ýylky işleriň jemi boýunça sylaglary, işlän ýyllary üçin sylag
(iş stažy)
peýdalanylmadyk zähmet rugsady üçin öwezini doluş puly
eger zähmet rugsadyna töleg göz öňünde tutulýan düzgün bar bolsa,
her ýylky zähmet rugsady berlende bir wagtlaýyn tölegler
(Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda zähmet rugsady üçin
tölegden daşary)
işgär 62 ýaşyna ýetende (akgoýun toýy) Türkmenistanyň
kanunçylygynda göz öňünde tutulan bir wagtlaýyn berilýän pul sylagy
pensiýa çykylanda bir wagtlaýyn berilýän tölegler
işgärleriň hemmesine ýa-da agramly bölegine berilýän maddy kömek
(maşgala ýagdaýy boýunça aýratyn işgärlere berilýän, dermanlar, adam
jaýlamak üçin we ş.m.maddy kömegi goşmazdan)
beýleki höweslendiriji bir wagtlaýyn berilýän pul tölegleri
(baýramçylyk seneleri bilen baglylykda, işgärlere berilýän sowgatlaryň
gymmaty)
Iýmit we ýaşamak üçin iş hakyna goşulýan töleg (50-54 setirleriň
jemi)
şol sanda:
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda işgärlere mugt berlen
iýmitiň we önümleriň gymmatynyň tölegi ýa-da degişli öwezini doluş
pul möçberi (azyk önümleri bilen öwezini dolma)
gurama tarapyndan işgärlere pul ýa-da natural görnüşde iýmit üçin
doly ýa-da bölekleýin töleg (Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan
göz öňünde tutulandan daşary), şol sanda naharhanalarda ýa-da
bufetlerde talon görnüşinde
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda işgärlere mugt berlen (doly
ýa-da bölekleýin) ýaşaýyş jaýlarynyň ýa-da jemagat hyzmatlarynyň ýada degişli öwezini dolmagyň pul möçberiniň tölegi
gurama tarapyndan ýaşaýyş jaýyna (öý üçin töleg, umumy ýaşaýyş
jaýynda orunlar), jemagat hyzmatlaryna tölemek boýunça işgärleriň
çykdajylarynyň (Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan göz öňünde
tutulandan daşary) öwezini dolmak tertibinde tölenen pul möçberi
iýmit we ýaşamak üçin iş hakyna goşulýan beýleki tölegler
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Görkezijileriň atlary
А

Işgärleri ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek boýunça kärhananyň
harajatlary (56-61 setirleriň jemi)
şol sanda:
ýaşaýyş jaýyny saklamak üçin harajatlar (gündelik abatlaýyş işleri,
mebeliň gymmaty we ş.m.)
işgärlere ýaşaýyş jaýyny gurmak, satyn almak, ýaşaýyş şertlerini
gowulandyrmak üçin berilýän maddy kömek, subsidiýalar, işgärlere şu
maksatlar we ş.m bilen berlen karzlary üzmek üçin harajatlar.
işgärleriň eýeçiligine berlen ýaşaýyş jaýynyň gymmaty
kärhana tarapyndan işgäre bazar nyrhyndan satylan öýüň gymmaty
bilen işgär tarapyndan tölenen gymmatyň arasyndaky tapawut
guramanyň balansynda durýan ýa-da döwlet edaralaryndan alnan
subsidiýalary aýyrmak bilen, we salgyt ýeňilliklerini aýyrmak bilen paý
görnüşinde gatnaşmak tertibinde maliýeleşdirilýän ýaşaýyş jaý
gaznasyny saklamak üçin harajatlar
işgärleri ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek boýunça beýleki harajatlar
Işgärleriň sosial goraglylygyna kärhananyň harajatlary
(63-72 setirleriň jemi)
Şol sanda:
hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna we hökmany hünär pensiýa
ätiýaçlandyrmasyna tutumlar
zähmet şertnamasy bes edilende çykyş kömek pullary we edaranyň
ýapylmagy, işgärleriň sanynyň ýa-da iş ornunyň kemelmegi bilen
baglylykda işden boşadylan işgärlere işe ýerleşjek döwründe tölenen
tölegleriň jemi
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda wagtlaýyn işe ukypsyzlygy
boýunça kärhananyň serişdeleriniň hasabyna tölenýän kömek
pullarynyň möçberi
maşgala ýagdaýyna görä aýratyn işgärlere öz arzasy boýunça berlen
maddy kömek, mysal üçin, dermanlar, adam jaýlamak üçin we ş.m.
saglygy goraýyş edaralaryna işgärlere edilýän hyzmatlar üçin harajatlar
işgärlere we olaryň maşgala agzalaryna guramanyň serişdeleriniň
hasabyna saglygyny bejertmek, dynç almak üçin ýollanmalara töleg,
şypahana saglygy bejertmek üçin öwezini dolumagyň pul möçberi
kärhananyň balansynda durýan ýa-da döwlet edaralaryndan alnan
subsidiýalary we salgyt ýeňilligini aýyrmak bilen paý görnüşinde
gatnaşmak tertibinde maliýeleşdirilýän saglyk öýlerini, keseliň öňüni
alyş edaralaryny, dynç alyş öýlerini saklamak üçin (amortizasiýany
goşmak bilen) harajatlar
kesel bejeriş-öňüni alyş edaralary üçin dermanlary satyn almak üçin
harajatlar
saglyk toparlaryna abonementlere töleg, protez goýmak boýunça
çykdajylara töleg we şoňa meňzeş beýleki harajatlar
işgärleriň sosial goraglylygyna kärhananyň beýleki harajatlary
Hünär okuwyna çykdajylar (74-76 setirleriň jemi)
şol sanda :
kärhananyň balansynda durýan ýa-da döwlet edaralaryndan alnan
subsidiýalary we salgyt ýeňilligini aýyrmak bilen paý görnüşinde
gatnaşmak tertibinde maliýeleşdirilýän okuw binalaryny we jaýlaryny
saklamak üçin harajatlar
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Görkezijileriň atlary
А

döwlet akkreditasiýasyny alan kärhana bilen bilim edarasynyň
arasynda baglaşylan (döwlet ygtyýarnamasy bar bolan) şertnamalaryň
esasynda önümçilik zerurlygy bilen baglylykda bilim edaralarynda
okaýan işgärleriň taýýarlygyna we gaýtadan taýýarlygyna harajatlar
(talyp haklaryny goşmak bilen)
işgärleri taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak boýunça beýleki
harajatlar
Medeni-durmuş hyzmatlara harajatlar (78-87 setirleriň jemi)
şol sanda:
medeni-köpçülikleýin, bedenterbiýe we sport çärelerini geçirmek üçin
jaýyň kärende tölegi (hünär okuwyny goşmazdan)
gazetlere, žurnallara ýazylmak üçin töleg, işgäriň şahsy maksatlary
üçin aragatnaşyk hyzmatlaryna töleg
guramanyň serişdeleriniň hasabyna işgärleriň çagalaryna tomaşa
çärelerine petekleriň we sowgatlaryň bahasy
kärhananyň balansynda durýan ýa-da döwlet edaralaryndan alnan
subsidiýalary we salgyt ýeňilligini aýyrmak bilen paý görnüşinde
gatnaşmak tertibinde maliýeleşdirilýän naharhanalary, kitaphanalary,
klublary, sport desgalaryny, mekdebe çenli çagalar edaralaryny
saklamak üçin harajatlar
işgärlere we olaryň maşgala agzalaryna gezelenç, syýahat üçin
ýollanma, guramanyň serişdeleriniň hasabyna sport seksiýalarynda
meşgullanmak üçin töleg
kärhananyň dynç alyş agşamlaryny, diskotekalary, spektakllary,
konsertleri, leksiýalary, çekeleşmeleri, ylym we sungat işgärleri bilen
duşuşyklary, sport çärelerini geçirmäge harajatlary
kärhananyň teatr geýimlerini, sport geýimlerini, sport abzallaryny
satyn almak üçin harajatlar ýa-da olary kireýine almak üçin töleg
bagbançylyk şereketlerini abadanlaşdyrmak boýunça harajatlar
(ýollaryň gurluşygy, energiýa, suw üpjünçiligi, guratmak we ş.m.)
gurnaklary, gysga möhletleýin okuwlary, studiýalary, klublary,
fakultetleri çeper höwesjeňleriň sergi-satuw önümlerini, ýarmarkalary,
çagalar oýnar ýaly otaglary guramak boýunça harajatlar
işgärleriň medeni-durmuş hyzmatlaryna beýleki harajatlar
Öňki klassifikasion toparlara degişli edilmedik işçi güýjüne harajatlar
(89-94 setirleriň jemi)
şol sanda:
iş saparyna Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenen kadanyň
çäklerinde we ondan daşary harajatlar, gije-gündiz harjy goşmak bilen
iş ýerine we yzyna gaýdyşyn gatnaw üçin resminamanyň nyrhynyň
tölegi
işgärleriň we olaryň maşgala agzalarynyň geçýän ýoly gatnaw üçin
töleg (doly ýa-da bölekleýin)
mugt berlen hemişelik şahsy peýdalanyşda galýan, forma egineşiginiň, harby egin-eşigiň bahasy ýa-da olaryň arzan bahadan
satylmagy bilen baglanyşykly ýeňillikleriň möçberi
işgärleriň başga ýere işlemäge gidende we täze ýaşaýan ýerini
abadanlaşdyrmak boýunça harajatlar
işçi güýjüne beýleki harajatlar
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Görkezijileriň atlary
А

Işçi güýjünden peýdalanmak bilen baglanyşykly salgytlar we
ýygymlar
şolardan: pasportlary we çagyryş hatlaryny resmileşdirmek üçin
harajatlar
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Maglumat üçin:
müň manat

Setiriň
№

Görkezijileriň atlary
А

B

Işgärlere zähmet hakyny tölemek üçin banklaryň karzlary boýunça
göterimler
Kärhananyň emlägine paýnamalar we goýumlar boýunça öz işgärlerine
hasaplanan girdejiler
Hasabat döwründe fiziki taraplaryň girdejilerine hasaplanan salgydyň
möçberi

Hemmesi
1

01
02
03

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

(goly)

