DÖWLET
STATISTIK HASABATLYLYGY

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

“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 №1mýs (saglygy goraýyş)

0603285

TÜRKMENISTANYŇ SAGLYGY GORAÝYŞ
WE DERMAN SENAGATY MINISTRLIGIŇ
MAKSATLAÝYN ÝÖRITE SERIŞDELERI
BARADA HASABAT

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 16-njy oktýabryndaky
№ 99 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik
Tabşyrýar:

20___ ý. ýanwar-_____________aýlary boýunça

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi hasabat
döwründen soň aýyň 21-ne Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetine.

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
0603285
müň manat
Görkezijileriň atlary
A
I. Serişdeleriň emele gelýän çeşmeleri
Ýylyň başynda galan serişdeler
Raýatlaryň döwlet meýletin medisina ätiýaçlandyrmasyna geçirýän
serişdeleri
Beýleki girdejiler
Girdejileriň hemmesi ( 02,03 setirleriň jemi)
Serişdeleriň hemmesi(01,04setirleriň jemi )
II. Çykdajylar
Zerur bolan derman serişdelerini we medisina maksatly önümleri satyn
almak
Ätiýaçlandyrylan raýatlary ýeňillikli bahalarda dermanlar bilen üpjün
etmek we diş goýmak üçin edilen harajatlaryň öwezini dolmaga
gönükdirilýän serişdeler
Düýpli maýa goýumlaryny maliýeleşdirmek – hemmesi:
(09, 11, 13, 14 setirleriň jemi)
şol sanda:
a) täze önümçilik gurluşygy
şolardan:
daşary ýurt karzlarynyň hasabyna
b) hereket edýän kärhanalaryň durkuny täzelemek we
döwrebaplaşdyrmak
şolardan:
daşary ýurt karzlarynyň hasabyna
ç) durmuş desgalar
d) beýleki çykdajylar
Karzlary üzmek (16, 17 setirleriň jemi)
şol sanda:
a) içerki karzlar
b) daşarky karzlar
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň edaralara karz
bergilerini üzmek
Öňdebaryjy medisina enjamlaryny, ätiýaçlyk şaýlary, çig mallary we
materiallary satyn almak
Netijeli we ýokary hilli işleýän medisina edaralaryny höweslendirmek
Beýleki çykdajylar
şolardan:
daşary ýurt puluna öwürmeleriň
Durmuş binalarynyň gurluşygy
Çykdajylaryň hemmesii (06, 07, 08, 15, 18, 19, 20, 21,23 setirleriň
jemi)
Hasabat döwrüniň ahyryna galan serişdeler
(setir 01+ setir 04-setir 24)

Setiriň
№

Hasabat ýylyň
býujetinde
tassyklanany

B

1

Hasabat
döwründe
ýerine
ýetirileni
2

Geçen ýylyň
degişli
döwründe
3

01
02
03
04
05

06

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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-mýs (saglygy goraýyş) “Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat ”(çärýeklik) döwlet statistik
hasabatlylygyň formasyny doldurmak boyunça
GYSGAÇA GÖRKEZMELER
№ 1-mýs forma hasabaty Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan maliýe
hasabaty esasynda düzülip,Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine her çärýekde,
formanyň salgy böleginde göz öňünde tutulan möhletinde tabşyrmaly.
01 sütünde Türkmenistanyň Döwlet býujeti tarapyndan kesgitlenen, maliýe-ykdysady
görkezijileri ýyllyk tabşyryklary boýunça doldyrylýar.
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri döreýiş
çeşmeleriniň kanunçylyk namalary bilen tertipleşdirilýär we 02-03setirlerden jemlenýär.
02 setirde Türkmenistanyň raýatlaryň döwlete meýletin medisina ätiýaçlandyrmasyna geçirýän
serişdeleri görkezilýär.
03 setirde Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki hyzmatlardan gelen
serişdeler görkezilýär.
Maksatlaýyn ýörite gaznasynyň çykdajylary Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
saglygy goraýyşy üpjün edilmekligine gönükdirilýär:
06 setirde zerur bolan derman serişdelerini we medisina maksatly önümleri satyn almak üçin
harajatlar;
07 setirde ätiýaçlandyrylan raýatlary ýeňillikli bahalarda dermanlar bilen üpjün etmeklige
gönükdirilýän serişdeler;
-düýpli maýa goýumlaryny maliýeleşdirmek (08-14 setirler);
-karzlary üzmek üçin edilen çykdajylar (15 - 17 setirler);
-beýleki çykdajylar (18- 23 setirler).
24 setirde maksatlaýyn ýörite serişdeleriniň ulanylyşynyň umumy möçberi görkezilýär.
Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

