HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ 2-NJI BENDINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

DÖWLET STATISTIK
HASABATY

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

Forma № 1-sirk

HRBNGU

SIRKIŇ IŞI BARADA HASABAT
20___ýyl boýunça
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Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2014 -nji ýylyň 15-nji noýabryndaky
№ 72 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
Sirkler we sirk toparlary ýanwaryň 10-na:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
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GYSGA GÖRKEZME

Bu formanyň gözegçiliginiň maksady sirk işiniň esasy häsiýetnamalaryny almakdan
ybaratdyr.
Sirk – sirk we estrada sungaty ulgamynda öz işini amala aşyrýan, maddy binýady we sirk
artistleriniň topary bolan medeniýet edarasydyr.
Sirk tomaşasy – dürli sirk nomerlerinden düzülen maksatnama. Ekssentrikde guralan oýunlar we
nomerler sirk tomaşasynyň esasy bolup durýar. Bu formany sirkler we sirk toparlary ýerleşýän
ýerindäki statistika edarasyna we özünden ýokardaky guramasyna tabşyrýarlar.
1 sütün – Doly ýa-da doly däl iş güni işleýänligine garamazdan, wezipe tertibinde doly ýa-da doly
däl stawka göz öňünde tutulandygyna ýa-da tutulmandygyna garamazdan, sirkde hasabat ýylynyň
ahyryna wezipe ornunda ähli bar bolan işgärler hasaba alynýar.
2 sütün – Çykyşlaryň hataryna döwletiň çäginde sirkler tarapyndan, şeýle hem daşary ýurt sirk
toparlary tarapyndan geçirilen çykyşlar goşulýar. Çykyşlaryň sanyna sirk tarapyndan irdenki,
gündizki we agşamky çykyşlar barada jemi maglumatlar girýär.
3 sütün – Göçme çykyşlara beýleki edaralaryň sahna meýdançalarynda bir gezek görkezilýän
oýunlar degişli. Gastrol çykyşlaryna beýleki teatr-tomaşa kärhanalary bilen şertnama boýunça
geçirilen çykyşlar girýär. Gastrol we göçme görkezilýän oýunlar barada maglumatlary göçme ýa-da
gastrollarda çykyş guralan gurama däl-de, bu çykyşlary görkezýän sirk hasabata goşýar.
4 sütün – Tomaşa zallarynda orunlaryň sany esasy zaldaky, eger bar bolsa goşmaça zallardaky
orunlaryň sanyny jemlemek bilen kesgitlenilýär.
5 sütün – Tomaşaçylaryň sany tomaşa gatnaşan adamlaryň, şeýle hem döwletiň çäginde gastrol
wagtynda daşary ýurt toparlarynyň oýunlaryna gatnaşan tomaşaçylaryň sanyny öz içine alýar.
6 sütün – Ýerine ýetirilen hyzmatlardan alnan girdejä çykyşlara bilet satmakdan ýygnalan,
oýunlaryň maksatnamalaryny ýaýratmakdan alnan, surata düşürýänleriň hyzmatlaryndan alnan
serişdeler, täze ýyl hyzmatlaryndan töleg, eger öz toparynyň güýçleri bilen geçirilen bolsa, (Aýaz
babany we Garpamygy, ertekilerden beýleki gahrymanlary çagyrmak), eger sirke degişli bolsa,
oýnalýan awtomatlaryň hyzmatlaryndan we ş.m. alnan serişdeler goşulýar.

