Býujet edaralarynyň býujetden daşary
serişdelerini emele getirmegiň,
meýilnamalaşdyrmagyň, harçlamagyň, hasaba
almagyň we olar boýunça hasabatlylygy alyp
barmagyň Tertibine

1-nji goşundy

"YLALAŞÝARYN"

"TASSYKLAÝARYN"

Maliýe edarasy*

Edara/gurama**

_____________________
(goly)
M.Ý.
"_____"_________20___ý.

_____________________
M.Ý.
(goly)
"_____"_________20___ý.

_________-nji(y) ýyl üçin BÝUJETDEN DAŞARY SERIŞDELER BOÝUNÇA GIRDEJI-ÇYKDAJY SANAWY
__________________________________________________________________________boýunça***
(byujetden daşary serişdeleriň görnüşiniň ady)
Býujet edaranyň ady:
Býujet edaranyň ýuridiki salgysy:
müň manatda
Görkezijileriň atlary

Ykdysady toparlanmanyň
çykdajy maddalarynyň
belgileri

I. Girdejiler
Ýylyň dowamynda girdejiler (gelip gowuşmalar)
Ýylyň başynda serişdeleriniň galyndysy
Girdejileriň jemi
II. Çykdajylar
1. Gündelik çykdajylar
Döwlet gullukçylaryň zähmet haklary
Raýat gullukçylarynyň esasy zähmet haklary
Raýat gullukçylarynyň goşmaça zähmet haklary
Wezipe sanawyndan daşary işgärleriň zähmet haky
Zähmet hakyna hasaplap ýazmak
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa gatançlary
Üpjünçilik serişdelerini we çykdajy enjamlaryny satyn almak
Kanselýar harytlaryny we gündelik hojalyk maksatlary üçin serişdeleri satyn almak
Azyk önümleri
Dermanlar we sargy serişdeleri
Enjamlar we esbaplar
Ýumşak esbaplar we egin-eşikler
Beýleki üpjünçilik serişdeleri we çykdajy enjamlary
Iş sapar çykdajylary
Ýurduň içindäki iş sapar üçin çykdajylary
Daşary ýurtlara iş sapar üçin çykdajylary
Ulag hyzmatlarynyň tölegleri
Ulagy saklamak we abatlamak üçin çykdajylar
Ýangyç we çalgy ýaglary üçin tölegler
Ätiýaçlyk şaýlarynyň bahasy üçin tölegler
Ulag serişdelerini kireýine tutmak üçin tölegler
Dürli ulag hyzmatlary üçin tölegler
Aragatnaşyk hyzmatlarynyň tölegleri
Ýurduň içinde aragatnaşyk hyzmatlary
Ýurduň daşyndaky aragatnaşyk hyzmatlary
Poçta çykdajylary

1110
1111
1112
1113
1120
1121
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1140
1141
1142
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1160
1161
1162
1163

Ýyllyk
möçber

Görkezijileriň atlary

Radio üçin töleg we beýlekiler
Jemagat hyzmatlarynyň tölegi
Suw üçin töleg
Mugt hyzmatlary edenligi üçin çykdajylar
Beýleki jemagat hyzmatlaryna çykdajylar
Elektrik energiýasy üçin töleg
Gaz üçin töleg
Jaýlary ýylatmak üçin tölegler
Harytlary satyn almak we edilen hyzmatlar üçin beýleki gündelik çykdajylar
Ylmy-barlag edaralaryň hyzmatlary üçin töleg
Enjamlary we esbaplary abatlamak üçin tölegler
Jaýlary we binalary ýeňil abatlamak üçin çykdajylar
Beýleki gündelik çykdajylar
Desgalary goramak üçin çykdajylar
Ilata geçirmeler
Talyp haklary
8-nji martda bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgatlary
2.Düýpli çykdajylar
Düýpli gurluşyk
Düýpli abatlaýyş

Ykdysady toparlanmanyň
çykdajy maddalarynyň
belgileri

Ýyllyk
möçber

1164
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1180
1181
1182
1183
1184
1187
1330
1336
1337
2410
2420

Çykdajylaryň jemi
III. Girdejileriň çykdajylardan artyk gelmegi (I - II)
IV. Býujete tölegleriň jemi:
şol sanda: peýdadan alynýan salgyt
goşulan baha üçin salgyt
emläk üçin salgyt
gaýry girdejiler we tölegler
V. Peýdanyň hasabyna geçirmeleriň jemi:
şol sanda: Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň maksatlaýyn
ýörite hasabyna geçirmeler
Aşgabat şäher häkimliginiň maksatlaýyn ýörite hasabyna geçirmeler
Türkmenistanyň Sport baradaky Döwlet komitetiniň ýörite maksatlaýyn
hasabyna geçirmeler
gaýry geçirmeler we tölegler
VI. Ýylyň ahyrynda serişdeleriň galyndysy (I - II - IV - V)
Baş hasapçy (ykdysadyýet/maliýe/hasabat bölümiň ýolbaşçysy) ________ ________ F.A.Aa.
(goly)
Bellik:
*) - Merkezleşdirilen býujet boýunça - Türkmenistanyň Maliýe ministrligi;
- ýerli býujetler boýunça - welaýatlaryň, Aşgabat şäherleriň Baş maliýe müdirlikleri/etraplaryň, şäherleriň maliýe bölümleri.
**) - Merkezleşdirilen býujetden maliýeleşdirilýan ministrlikler, pudak edaralary, guramalar;
- ýerli býujetden maliýeleşdirilýän häkimlikler, müdirlikler, edaralar we guramalar.
***) Girdeji-çykdajy sanawy býujetden daşary serişdeleriň her bir görnüşi boýunça aýratyn düzülýär we tassyklanýar.

