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

PUDAKLAÝYN 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 307-nji maddasyna laýyklykda iş bilen üpjünçilik hakynda statistik maglumatlaryň ýaşyrylmagy we ýoýulyp
görkezilmegi ýa-da ilaty iş bilen üpjün etmek hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň gaýry bozulmalary üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir
Ylalaşyldy
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 2-nji fewralyndaky № 10-05-06 haty

Forma № 1-paý

DÖWLETIŇ GOLDAWYNA MÄTÄÇ
ADAMLARYŇ OLAR ÜÇIN DÖREDILEN
IŞ ORUNLARYNA IŞE ÝERLEŞDIRILIŞI
BARADA HASABAT
20 ____ýylyň ________ aýynyň 25-i ýagdaýyna

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň
2018-nji ýylyň 12-nji fewralyndaky № 17-Ö buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk
Tabşyrýarlar:
eýeçilik görnüşine garamazdan ýuridiki taraplar (maýyplaryň jemgyýetçilik birleşikleriniň
ýolbaşçy we telekeçilik işini amala aşyrýan edaralary, harby we olara deňleşdirilen, içeri işler we
hukuk goraýjy edaralary muňa girmeýär), ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan
fiziki şahslar - hususy telekeçiler hasabat döwrüniň 25-den gijä galman ýerleşýän ýeri boýunça
zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümine

Наsabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady / hususy telekeçiniň F.A.A. (doly)
(gereginiň aşagyny çyzmaly)

________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poçta salgysy

_________________________________________________________________________________________________

HSUK boýunça kod
Hususy salgyt belgisi
(HSB)

(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks, E-mail)

HSUK boýunça şahamçanyň kody

Görkezijileriň atlary
А
Hasabat döwründe işgärleriň sanaw boýunça ortaça sany
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B

Setiriň №
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Hasabat aýy
boýunça
1

Ýylyň
başyndan
2

şolardan:
maýyplygy bolan adamlar
zähmetiň aýratyn (zyýanly, aýratyn agyr) şertleri bolan işlerde işleýän işgärler
Bellenilýän paýy hasaplamak üçin iş orunlarynyň sanaw boýunça sany (setir 01 – setir 02 – setir 03)
Bellenilen paý
Bellenilen paýa laýyklykda hasaplanan işgärleriň sany (стр. 04 * стр. 05 : 100)
Hasabat aýynyň ahyryna boş iş orunlarynyň sany
Bellenilen paýyň içinde boş iş orunlaryň sany
Işe kabul edilenler - hemmesi
şolardan:
bellenilen paýa laýyklykda
şol sanda:
maýyplygy bolan adamlar
kärhanalaryň ýatyrylmagy ýa-da işiniň bes edilmegi, işgär sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy bilen bagly
iş ýerini ýitiren adamlar
ilkinji gezek iş gözleýän ýetim çagalar
bir ýa-da ondan köp kämillik ýaşyna ýetmedik çagany ýeke terbiýeleýän ene-atalar ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar
maddy ýagdaýy has pes maşgaladan bolan raýatlaryň beýleki toparlary
radiasiýa heläkçiliginiň netijesinden ejir çeken adamlar
10-njy setirden Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň ýollanma haty boýunça işe kabul edilenler

Х
Х

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin telefon
belgisi)

(F.A.A.)
«____» _________20 ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» _______ 20 ý.
(hasabatyň tabşyrylan senesi)

(goly)

Gysgaça görkezmeler
№ 1-paý (aýlyk) formasynyň maglumatlary hasabat aýynyň 25-i ýagdaýyna doldurylýar.
№ 1-paý (aýlyk) formasy boýunça hasabat ýuridiki taraplar we (ýa-da) olaryň düzüm birlikleri (eýeçilik görnüşine garamazdan), hususy telekeçiler tarapyndan
düzülýär we özüniň ýerleşýän ýeri boýunça zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümine tabşyrylýar.
Ýuridik şahsyň ýerleşýän ýerinden başga administratiw birligiň çäginde ýerleşýän aýrybaşgalanan düzüm birlikleri (şahamçalar, wekillikler bölümler we beýlekiler)
pudaklaýyn statistik hasabat formasyny ýerleşýän ýerindäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümine berýärler. Aýrybaşgalanan düzüm birlikleriniň pudaklaýyn
statistik hasabatlylygy düzmek üçin zerur maglumatlary ýok bolan halatynda, olaryň ýerine hasabaty özünden ýokardaky guramasy (ministrlik, pudak edarasy we ş.m)
düzýärler we aýrybaşgalanan birligiň bolýan ýerindäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümine berýärler.
Şeýle ýagdaýlarda özünden ýokardaky guramasy (ministrlik, pudak edarasy we ş.m) ýerleşýän ýerindäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümine beýleki
welaýatlaryň etraplaryň (şäherleriň) çäklerinde ýerleşýän düzüm birlikleri boýunça maglumatlary goşmazdan hasabaty berýärler.
Forma boýunça hasabat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümleri tarapyndan durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän we zähmet bazarynda deň
şertlerde bäsleşige ukypsyz raýatlara ýardam berýän döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek we zähmet bazaryna baha bermek maksady üçin ulanylýar.
01-nji setir boýunça hasabat döwründe işgärleriň sanaw boýunça ortaça sany hasabat aýynyň 25-i ýagdaýyna doldurylýar.
02-nji setir boýunça işleýän maýyplaryň jemi sany görkezilýär
03-nji setir boýunça zähmetiň aýratyn (zyýanly, aýratyn agyr) şertleri bolan işlerde (hünär synagynyň tassyklanylan netijeleri boýunça) işleýän işgärleriň sany
görkezilýär.
04-nji setir boýunça bellenilýän paýy hasaplamak üçin iş orunlarynyň sanaw boýunça ortaça sany görkezilýär.
05-nji setir boýunça bellenilen paýyň göterimi görkezilýär.
06-njy setir boýunça bellenilen paýa laýyklykda hasaplanan işgärleriň sany görkezilýär.
07-nji setir boýunça hasabat aýynyň ahyryna boş iş orunlarynyň sany görkezilýär
08-nji setir boýunça bellenilen paýyň içinde boş iş orunlaryň sany görkezilýär.
09-njy setir boýunça işe kabul edilen adamlaryň sany görkezilýär.
10-njy setir boýunça bellenilen paýa laýyklykda işe kabul edilen adamlaryň sany görkezilýär. Paýa laýyklykda işe ýerleşdirilmäge durmuş goraglylygyna mätäç
raýatlaryň toparlary Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2016-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda 951 san bilen bellige alynan “Durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän
we zähmet bazarynda deň şertlerde bäsleşige ukypsyz raýatlary işe ýerleşdirmek üçin iş berijilere paýy bellemegiň tertibi hakynda Düzgünnama” laýyklykda kesgitlenýär.
Paýa laýyklykda işe ýerleşdirilmäge, girdeji çeşmesi bolmadyk (döwlet kömek puly hem-de Türkmenistan boýunça bellenen iň pes aýlyk zähmet hakyndan
geçmeýän maşgalanyň umumy girdejisi muňa girmeýär) durmuş goraglylygyna mätäç raýatlaryň şu aşakdaky toparlary degişlidir:
kärhanalaryň ýatyrylmagy ýa-da işiniň bes edilmegi, işgär sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy bilen bagly iş ýerini ýitiren adamlar;
medisina anyklaýyşynyň netijenamasyna laýyklykda, saglyk ýagdaýy gulluk wezipelerini ýerine ýetirmäge päsgel bermeýän, öz saglygyna we beýleki raýatlaryň
zähmetine howp salmaýan maýyplygy bolan adamlar;
radiasiýa heläkçiliginiň netijesinden ejir çeken adamlar;
maşgalada ýeke-täk ekleýji bolup duran adamlar;
ilkinji gezek iş gözleýän ýetim çagalar;
bir ýa-da ondan köp kämillik ýaşyna ýetmedik çagany ýeke terbiýeleýän ene-atalar ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar.
Raýatlaryň bu toparlaryna aýratyn halatlarda welaýatlaryň, welaýat hukukly şäherleriň, etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň häkimliklerinde döredilen Durmuş
goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän we zähmet bazarynda deň şertlerde bäsleşige ukypsyz raýatlary işe ýerleşdirmek meselelerine seredýän toparlaryň çykaran karary
esasynda maddy ýagdaýy has pes maşgaladan bolan raýatlaryň beýleki toparlary hem goşulyp bilner.
17-nji setir boýunça bellenilen paýa laýyklykda zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümleriň ýollanma haty boýunça işe kabul edilen adamlaryň jemi sany
görkezilýär.

