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

Forma № 5-z (işgärler)

HRBNGU 0610286

IŞE KABUL EDILEN
WE IŞDEN BOŞADYLAN IŞGÄRLERIŇ SANY
BARADA HASABAT
20 __ ýylyň ýanwar - _________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 4-nji oktýabryndaky
№ 83 buýrugy bilen tassyklanyldy

Ýarym ýyllyk
Tabşyrýarlar:
1. Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň,
guramalaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş
edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen
bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk
eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar
(ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik
subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa
goýumly kärhanalaryndan başgalar) hasabat döwründen
soň aýyň 10-na çenli:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
2. Мinistrlikler we pudak edaralary jemleýji hasabaty Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine
hasabat döwründen soň aýyň 15-ne çenli

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady
____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy

HSUK boýunça
kody

_________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks , Е-mail)
HSUK boýunça
şahamçanyň
kody

1. BÖLÜM. Işe kabul edilen işgärleriň sany
adam
Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Hemmesi

А

B

1

Işe kabul edilen işgärleriň sany - hemmesi (02, 03,
07, 11, 15 setirleriň jemi)
şol sanda:
ýokary okuw mekdebinden soňky hünär bilimi bolan

21-24 ýaşly

05

25-29 ýaşly

06

04

07
08

21-24 ýaşly

09

25-29 ýaşly

10
11
12

21-24 ýaşly

13

25-29 ýaşly

14

umumy orta bilimi
şolardan:
18-20 ýaşly

15

21-24 ýaşly

17

25-29 ýaşly

18

1-nji setirden: aýal-gyzlar

4

02
03

başlangyç hünär bilimi
şolardan:
18-20 ýaşly

1-nji
sütünden:
aýalgyzlar

01

ýokary hünär bilimi
şolardan:
18-20 ýaşly

orta hünär bilimi bolan
şolardan:
18-20 ýaşly

şol sanda tamamlanlar:
Türkmebeýleki
nistanyň
döwletiň
okuw
okuw
jaýlaryny
jaýlaryny
2
3

16

19

Х

2. BÖLÜM. Işden boşadylan işgärleriň sany
adam
Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Hemmesi

А

B

1

Işden boşadylan işgärleriň sany - hemmesi (02, 03,
07, 11, 15 setirleriň jemi)
şol sanda:
ýokary okuw mekdebinden soňky hünär bilimi bolan

şol sanda tamamlanlar:
Türkmebeýleki
nistanyň
döwletiň
okuw
okuw
jaýlaryny
jaýlaryny
2
3

1-nji
sütünden:
aýalgyzlar
4

01
02

ýokary hünär bilimi
şolardan:
18-20 ýaşly

03

21-24 ýaşly

05

25-29 ýaşly

06

04

orta hünär bilimi bolan
şolardan:
18-20 ýaşly

07
08

21-24 ýaşly

09

25-29 ýaşly

10

başlangyç hünär bilimi
şolardan:
18-20 ýaşly

11
12

21-24 ýaşly

13

25-29 ýaşly

14

umumy orta bilimi
şolardan:
18-20 ýaşly

15

21-24 ýaşly

17

25-29 ýaşly

18

16

1-nji setirden: aýal-gyzlar

Х

19

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin telefon
belgisi)

(F.A.A.)
«____» __________ 20___ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar )

GYSGAÇA GÖRKEZMELER
№ 5-z (işgärler) ýarym ýyllyk döwlet statistik hasabat formany döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň,
guramalaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we
daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup
durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan
başgalar) tabşyrýarlar. Beýleki kärhanalar diýip jemgyýetçilik birleşiklerine (edaralara), kooperatiw birleşikleriň,
garyşyk (birleşen) eýeçilikdäki kärhanalara düşünilýär.
Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary jemleýji hasabaty öz garamagyndaky düzüm birlikleri
boýunça tabşyrýarlar. № 5-z (işgärler) ýarym ýyllyk döwlet statistik hasabat formasy Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň 2017-nji ýylyň 24-nji martyndaky №15 buýrugy bilen tassyklanan Işgärleriň sanynyň we
iş hakynyň statistikasy boýunça gollanma laýyklykda doldurylýar.

