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 № 4-z

HRBNGU

0610292

ZÄHMET BARADA HASABAT

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 28-nji dekabryndaky
№ 121 buýrugy bilen tassyklanyldy

20 __ ýylyň ýanwar - _________ aýlary boýunça
Çärýeklik
Tabşyrýarlar:
Hususy eýeçiligindäki, jemgyýetçilik birleşikleriniň (edaralarynyň) eýeçiligindäki,
kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligindäki, beýleki
döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan
bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligindäki kärhanalar
(guramalar) hasabat döwründen soň aýyň 15-ne çenli ýerleşýän ýerindäki statistika
edarasyna.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy

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

HSUK boýunça
şahamçanyň kody
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Görkezijileriň atlary
А
Ortaça iş hakyny hasaplamak üçin işgärleriň hakyky sany
şolardan: aýal-gyzlar
Daşky utgaşdyryp işleýänleriň ortaça sany
Raýat-hukuk şertnamasy boýunça işi ýerine ýetirýän işgärleriň ortaça sany
Işgärleriň iş haky gaznasy – hemmesi (06, 09,10 setirleriň jemi)
şol sanda:
sanawyň düzümindäki işgärleriň iş haky gaznasy
şolardan:
potratlaýyn bahalar, tarif möçberi we wezipe haklary boýunça tölegler
durmuş häsiýetli tölegler
daşky utgaşdyryp işleýänleriň iş haky gaznasy
raýat-hukuk şertnamasy boýunça işi ýerine ýetirýän işgärleriň iş haky gaznasy
Döredilen täze iş orunlary
Işgärleriň işlän adam-sagatlarynyň sany (daşky utgaşdyryp işleýänlerden we raýat-hukuk
şertnamasy esasynda işleri ýerine ýetirýän işgärleri goşmazdan)
Hasabat döwrüniň ahyryna boş iş orunlarynyň (wakansiýalaryň) sany
Hasabat döwründe işgärleriň sanaw boýunça ortaça sany
şolardan: göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga seretmek boýunça rugsatdaky işgärler
Кabul edilen işgärleriň sany
Işden boşadylan işgärleriň sany

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

B
adam
adam
adam
adam
müň manat

Ç
01
02
03
04
05

müň manat

06

müň manat
müň manat
müň manat
müň manat
adam
müň
adam-sagat
adam
adam
adam
adam
adam

07
08
09
10
11

Hasabat çärýegi boýunça
şolardan:
Hemmesi
daşary ýurt
raýatlary
1
2

Х

13
14
15
16
17

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Baş hasapçy
Ýerine ýetiriji

(habarlaşmak üçin telefon
belgisi)

Х

Х

Х

Х

12

Ýolbaşçy

(wezipesi)

Ýylyň başyndan bäri
şolardan:
Hemmesi
daşary ýurt
raýatlary
3
4

(F.A.A.)
(goly)
«____» __________ 20___ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» _________20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar )
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GYSGAÇA GÖRKEZMELER
№ 4-z (çarýeklik) döwlet statistik hasabat formany, № 1-z “Zähmet barada hasabat” (aýlyk) döwlet statistik hasabat formany tabşyrýan edalardan (guramalardan,
kärhanalardan) başga, hususy eýeçiligindäki, jemgyýetçilik birleşikleriniň (edaralarynyň) eýeçiligindäki, kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen
eýeçiligindäki, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk
eýeçiligindäki kärhanalar (guramalar) hasabat döwründen soň aýyň 15-ne çenli ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna tabşyrýarlar.
№ 4-z (çarýeklik) 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.

