РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын
«Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной статистике»

Жашыруундуулугуна кепилдик берилет

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап
берүү, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз
Республикасынын бузуулар жөнүндө мыйзамына ылайык
жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет
ответственность, в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики о нарушениях

№ 9-«С» – КАЛК ФОРМАСЫ

ФОРМА № 9-«С» – НАСЕЛЕНИЕ

ЖЫЛДЫК
Кыргыз Республикасынын Улстаткомунун
2014-ж. 20. 05. № 9-токтому менен бекитилген

6131016

ГОДОВАЯ
Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызской Республики от 20.05.2014 г. № 9

АЙЫЛДЫК КАЛКЫНЫН ЖЫНЫСТЫК ЖАНА КУРАКТЫК КУРАМЫ Ж£Н²НД£ ОТЧЕТ
жылдын башына карата
ОТЧЕТ О ПОЛОВОМ И ВОЗРАСТНОМ СОСТАВЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
на начало года

Айыл јкмјттјр³ отчеттук мезгилден кийин 24-январда
жайгашкан жериндеги статистикалык органына
ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ айыл окмоту 24 января после
отчетного периода статистическому
органу по месту нахождения

Айыл аймагы
Айылный аймак

ОКПО

Аймагы (облусу, району,шаары, калктуу пунктуу)
Территория (область, район, город, нас. пункт)

«______»__________________ 201 -ж. (г.)

Айыл јкмјт³н³н башчысы
Глава айыл окмоту

СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан
толтурулат)
(заполняется статистическим органом)

____________________________________
аткаруучунун аты-жјн³, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

______________________________________________________________
фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

_____________________
колу (подпись)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары;
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон___________, факс__________________, e-mail___________________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg

ААБОТ МК
боюнча
айылдык
аймактын коду
(айылдын)

Айылдык аймактардын
жана айылдардын
аталыштары

²й
чарбалардын
саны,
бирдик

Туруктуу айыл
калкынын саны
(жашаган жеринде
жок болгондорду
кошуп) – эки
жыныстын бардыгы, адам
8+13=2-гр.

Код айылного
аймака (сел) по
ГК СОАТЕ

Наименование айылного
аймака и сел

Количество
домохозяйств,
единиц

Численность
постоянного сельского населения
(включая
отсутствующих) –
всего - оба пола,
человек:

Туруктуу айыл калкынын санын жынысы жана курагы боюнча топторго бјл³шт³р³³ (2-гр.)
Распределение численности постоянного сельского населения по полу и возрастным группам (из гр. 2)

алардын
ичинен:
жашаган
жеринде
жок болгон
калк

Эркектер, адам
0-15 жаш

Курагы
16-17 жаш

16-62 жаш

Б

1

2

3

Возраст
63 жаш жана
Жыйынтыгында
улуу
эркектер:

Года рождения:
2004 - 1958
1957-ж. жана
андан мурун
1957 и ранее

0-15 лет

16-17 лет

16-62 года

63 года и
старше

4

5

6

7

гр.2=гр.8+гр.13
А

Аялдар, адам
0-15 жаш

Курагы
16-17 жаш

Женщины, человек
16-57 жаш

Возраст
58 жаш жана
Жыйынтыгында
улуу
аялдар:

4+6+7=8-гр.
Туулган жылдары
2020 - 2005
2004 - 2003

из них:
отсутствующее
население

Мужчины, человек

Итого мужчин:

9+11+12=13-гр.
Туулган жылдары
2020 - 2005
2004 - 2003

Года рождения:
2004 - 1963
1962-ж. жана
андан мурун

гр.8=гр.4+гр.6+гр.7

8

1962 и ранее
0-15 лет

16-17 лет

16-57 лет

58 лет и
старше

9

10

11

12

Итого женщин:

гр.13=гр.9+гр.11+гр.12

13

