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Giriş
Monitorinq hesabatında 22.2 (İnformasiyanın əldə olunması ilə bağlı hüquqi yardım
mexanizmlərinin yaradılması, ixtisaslaşmış təlimlərin və maarifləndirmə tədbirlərinin həyata
keçirilməsi), 2.4 (Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin mobil versiyalarının hazırlanması, sosial
şəbəkələrdə səhifələrinin açılması və onların aktiv fəaliyyətinin təmin edilməsi), 4.2 (İctimai
şuraların tərkibi və fəaliyyəti ilə bağlı rəsmi internet resurslarında ayrıca bölmələrin yaradılması və
məlumatların mütəmadi yenilənməsi), 5.6 (Büdcə təşkilatları tərəfindən dövlət satınalmaları ilə bağlı
məlumatların internet səhifələrində yerləşdirilməsi) və 6.2-ci (Bələdiyyə qulluqçularının etik
davranış qaydaları barədə məlumatlandırılması və peşəkarlığının artırılması) bəndlər üzrə
öhdəliklərin icrası qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndirmə məqsədilə monitorinqə Mili Fəaliyyət
Planının (MFP) icrasına məsul olan 80 yerli icra hakimiyyəti və 23 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı
cəlb edilmişdir. 80 yerli icra hakimiyyəti orqanından 10-u şəhər icra hakimiyyəti orqanı, 56-si rayon
icra hakimiyyəti orqanı, 14-ü isə Bakı və Gəncə şəhərlərinə daxil olan rayon icra hakimiyyəti
orqanları olmuşdur. Cəmi bir icra hakimiyyəti orqanının (Xankəndi şəhər icra hakimiyyəti)
öhdəliklərin icrası vəziyyətini qiymətləndirmək mümkün olmamışdır. Buna səbəb həmin icra
hakimiyyəti orqanının veb səhifəsinin (http://xankendi-ih.gov.az) işləməməsidir.
Hesabatın hazırlanması tarixinə (15 0ktyabr 2018-ci il) “Açıq hökumətin təşviqinə
dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan bütün istiqamətlər üzrə
öhdəliklərin icrası heç bir qeyri-hökumət təşkilatı (QHT) və QHT şəbəkəsi tərəfindən həyata
keçirilməmişdir. Yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi
Şurasının maliyyəsi əsasında bəzi QHT-lər tərəfindən MFP-nin bir neçə istiqaməti üzrə öhdəliklərin
icrası vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və ictimai müzakirələr həyata keçirilmişdir. Həmin
qiymətləndirmə və müzakirələrdə müstəqil QHT-lərin iştirakı təmin olunmamışdır. “Açıq hökumətin
təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” üzrə bütün öhdəliklərin icrası vəziyyətilə
bağlı yeganə sənəd AHT üzrə yerli əlaqələndirici qurum - Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə üzrə Komissiyası tərəfindən hazırlanan, 2016 və 2017-ci illər üzrə görülən işlərin
qiymətləndirilməsini nəzərdə tutan “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə əlaqədar görülən işlər barədə Məlumat”dır.

Akronimlər:
VCT – Vətəndaş cəmiyyəti təşşkilatları

YİH – Yerli icra hakimiyyəti

QHT – Qeyri-hökumət təşkilatları

MİH – Mərkəzi icra hakimiyyəti

MFP – Milli Fəaliyyət Planı
AHT – Açıq Hökumət Təşəbbüsü
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1. Monitorinq hesabatının metodologiyası
“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın
konkret 5 istiqamətinin icrasının monitorinqini nəzərdə tutan qiymətləndirmənin
metodologiyasına adıçəkilən istiqamətlər üzrə icraçı qismində nəzərdə tutulan yerli və mərkəzi
icra hakimyyətlərinin saytlarının monitorinqi, həmin istiqamətlər üzrə dövlət qurumları və yerli
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən aparılan monitorinqlərin müqayisəli təhlili daxildir.
Bu məqsədlə saytları monitorinq edilmiş 80 yerli, 23 mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanının siyahısı hazırlanaraq onların saytı araşdırılıb, MFP-də nəzərdə istiqamətlər üzrə
icranı təsdiq edən məlumatların açıqlanması, interfeyslərin yaradılması, açıqlanan məlumat və
hesabatların AHT standartlarına uyğunluğu və digər indikatorlar qiymətləndirilib. Öhdəliklərin
icrasının dəyərləndirilməsi zamanı aşağıdakı 4 pilləli qiymətləndirmədən istifadə olunub:
-

Tam icra qeydə alınıb;

-

Əhəmiyyətli dəyişiklik olub;

-

Heç bir irəliləyiş yoxdur və ya vəziyyət daha da pisləşib.

2. “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 5
istiqaməti üzrə öhdəliklərin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
2.2 İnformasiyanın əldə olunması ilə bağlı hüquqi yardım mexanizmlərinin
yaradılması, ixtisaslaşmış təlimlərin və maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi.
Bu istiqamət üzrə öhdəliklərin icraçısı kimi İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil
(Ombudsman) tövsiyə olunur. Fəaliyyətin proqramın qüvvədə olduğu 2016-2018-ci illərdə icra
olunması nəzərdə tutulur. Hələ 2012-2015-ci illəri əhatə edən Açıq Hökumətlə bağlı birinci
proqramda Ombudsman Aparatında “İnformasiya əldə etmək haqqında” qanunun tələblərinin
icrasına nəzarəti həyata keçirmək üçün müvafiq şöbə yaradılması nəzərdə tutulurdu. Bugünədək
həmin şöbə yaradılmayıb. İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilin müvafiq saytında
(http://www.ombudsman.gov.az/az/) MFP-yə yalnız Ombudsmanın illik məruzələrində
toxunulur və şöbənin yaradılması ilə bağlı son 6 ildə eyni cümlələr təkrarlanır: “...Müvəkkilin
“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərindən irəli
gələn vəzifələri yerinə yetirməsinə nəzarət imkanlarının gücləndirilməsi üzrə tədbirlərin
görülməsi məqsədilə Ombudsmanın strukturunun təkmilləşdirilməsi üçün maliyyə vəsaitinin
ayrılması məqsədilə Müvəkkil Nazirlər Kabinetinə və Maliyyə Nazirliyinə müraciət etmişdir”.
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Müvəkkil Aparatının Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Komissiyaya təqdim etdiyi hesabatda yazılır: “İnformasiya sorğularının cavablandırılması,
informasiya əldə etmək hüququnun daha səmərəli təmin etmək istiqamətində və müvafiq
mövzularda Bakıda və regionlarda maarifləndirmə tədbirləri və treninqlər keçirilmişdir.
Vətəndaşların Müvvəkilə elektron müraciət etməsi üçün e-müraciət xidməti yaradılaraq “ehökumət” portalına inteqrasiya edilmişdir. Eyni zamanda informasiya əldə etmək haqqında
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin izahı ilə bağlı bir sıra maarifləndirmə tədbirləri
həyata keçirilmiş və informasiya almaq hüququnun səmərəli təmin edilməsi ilə bağlı aidiyyəti
qurumlara müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verilmişdir”.
Qeyd edək ki, Ombudsman aparatının saytına baxış zamanı MFP ilə bağlı iş planının
və illik məlumatın (hesabat) olması faktı təsdiqlənməmişdir. Eyni zamanda, informasiya
məsələləri ilə bağlı Bakıda və regionlarda maarifləndirmə tədbirlərinin və treninqlərinin
keçirilməsi ilə bağlı təsdiqedici faktlara (şəkil, gündəlik, yer, vaxt və sair) rast gəlinməmişdir.
2.4 Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin mobil versiyalarının hazırlanması, sosial
şəbəkələrdə səhifələrinin açılması və onların aktiv fəaliyyətinin təmin edilməsi.
Bu fəaliyyətin icrasına məsul yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarıdır. Yerli və
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının veb səhifələrinin mobil versiyaları hazırlanaraq istifadəyə
verilmişdir. Monitorinqə cəlb olunmuş əksər yerli icra hakimiyyəti orqanlarında (YİH) keçirilən
görüş və tədbirlər haqqında məlumatların, görülən işlərlə bağlı hesabatların internet səhifələrinə
yerləşdirilməsi vəziyyəti pisdir, bəzilərində isə hətta acınacaqlıdır. Binəqədi, Ağstafa, İsmayıllı,
Qazax, Qəbələ, Şəmkir, Şəki, Masallı, Nəsimi YİH-lərdə məlumatların ətraflılığı və dərc olunma
tezliyi sahəsində vəziyyət yaxşı olsa da, digərlərində məlumatların yenilənməsi aylarla həyata
keçirilmir. Məsələn, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin veb səhifəsinə 2015-ci ildən monitorinq
dövrünə qədər cəmi iki məlumat yerləşdirilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin veb səhifəsinə
2018-ci ilin iyul ayının 2-ə qədər orta hesabla iki günə 1 məlumat yerləşdirilmişdir. İyuldan
avqustun ortasına qədər isə heç bir məlumat qoyulmamışdır. Ümumilikdə 31 YİH orqanının
saytında axırıncı məlumatlar iyun və iyul aylarına təsadüf edir.
Bir maraqlı məlumatı da qeyd edək ki, Cəbrayıl, Qobustan, Suraxanı, Sabunçu,
Pirallahı, Səbail, Xətai, Xəzər, Nizami, Nərimanov, Yasamal, Binəqədi və Nəsimi YİH saytları
istisna olmaqla YİH orqanlarının saytlarında axtarış rejimi yoxdur.
YİH orqanlarının 32-si sosial şəbəkə istifadəçisidir. Qeyd edək ki, YİH orqanları
arasında ən popluyar sosial şəbəkə "Facebook"dur. Sosial şəbəkədə səhifəsi olan bütün YİH
orqanları "Facebook"da var və ən çox paylaşımlarını da burda edirlər. Bundan əlavə, YİH
orqanlarının istifadə etdikləri digər sosial şəbəkələr "İnstagram", "Youtube" və "Twetter"dir.
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Sosial şəbəkələrdən aktiv və nisbətən aktiv istifadə edən YİH orqanları aşağıdakı cədvəldə
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Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının 2017-ci il üzrə hesabatında yazılır:
“Bu bəndin icrası dövlət orqanları tərəfindən 86% icra edilmişdir. Komissiya qeyd edir ki, dövlət
qurumları həyata keçirdikləri tədbirlər, o cümlədən fəaliyyəti ilə bağlı sosial şəbəkələrdə
maarifləndirmə tədbirlərini daim diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar”. Təəssüf ki, monitorinqin
nəticələrilə dövlət qurumunun hesabatındakı faizlər uyğun gəlmir. Xüsusilə, məlumatların
keyfiyyəti və yerləşdirilməsi tezliyi kimi məslələrdə görüləsi işlər çoxdur. Monitorinq aşkara
çıxardı ki, əksər YİH orqanları öz saytlarından informasiyanın açıqlanması, hesabatların
verilməsi, əhalinin maarifləndirilməsi, operativ vətəndaş-məmur əlaqəsinin və geri əlaqənin
təmin edilməsi vasitəsi kimi lazımınca faydalanmır, əksər hallarda səhifəni doldurmaq xatirinə,
az əhəmiyyətli materiallar yerləşdirilər.
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına gəlincə, onların da veb səhifələrinin mobil
versiyaları hazırlanaraq istifadəyə verilib. Monitorinqə cəlb olunmuş mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının veb səhifələrində həyta keçirdikləri fəaliyyətlərlə bağlı xəbərlərin
yerləşdirilməsində əvvəlki illərə nisbətən irəliləyiş müşahidə olunmaqdadır. Əksər mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları fəaliyyət istiqamətləri üzrə qanunvericilik bazasını veb səhifələrinə
yerləşdirib və onlarınn izah olunması ilə bağlı əhəmiyyətli addımlar atıb. Bu orqanların
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saytlarında diqqət çəkən əsas məsələrdən biri xəbər və məlumatların sistemsiz və qarışıq
yerləşdirilməsidir. Səhifələrdə bölmə və yarımbölmələrin daha əliverişli formada
yerləşdirilməsinə Vergilər və Ədliyyə nazirliklərində rast gəlinib.
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının hamısının sosial şəbəkələrdə rəsmi səhifələri
fəaliyyət göstərir. Dövlət qurumları istifadə etdikləri sosial şəbəkələrin keçidlərini saytlarının ana
səhifəsinə yerləşdiriblər.
Qeyd edək ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında ən populyar sosial şəbəkə
"Facebook"dur. Monitorinqə cəlb edilmiş mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları ən çox
paylaşımlarını burda edirlər. Bu orqanlarının istifadə etdikləri digər sosial şəbəkələr "İnstagram",
"Youtube" və "Twetter"dir.
4.2.1 İctimai şuraların fəaliyyətinin təşkil edilməsi, gücləndirilməsi və davamlılığının təmin
edilməsi
Bu istiqamət yeni yaradılmış ictimai şuralar, onların fəaliyyətinin davamlılığının təmin
edilməsini nəzərdə tutur. Monitorinq YİH orqanlarının yanında ictimai şuraların yaradılması ilə
bağlı fəaliyyətlərin demək olar ki, reallaşdırılmadığını aşkara çıxarıb. Monitorinqə cəlb edilmiş
YİH orqanlarının cəmi 3-də ictimai şura mövcuddur: Binəqədi, Qaradağ və Şəki. Təəssüf ki, bu
ictimai şuraların fəaliyyətləri geniş miqyaslı olmamışdır. Bunların arasında ən fəalı Binəqədi
rayon icra hakimiyyəti yanında yaradılmış ictimai şuradır. Bu şuranın 15 üzvü var və fəaliyyətə
başladığı dövrdən indiyə qədər müxtəlif mövzularda toplantılar keçirib. Sonuncu belə toplantı
2018-ci ilin avqustun 5-də qeydə alınmışdır. Qaradağ RiH yanında fəaliyyət göstərən İctimai
Şura isə bir toplantı keçirmişdir. Bu toplantı ictimai şuranın sədrinin, sədr müavinin və katibinin
seçilməsi ilə əlaqədar olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasında 77 YİH orqanında yerli vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığı
nəzərdə tutan ictimai şuralar yaradılmamışdır. Onu də nəzərə almaq lazımdır ki, YİH
orqanlarında fəaliyyət göstərən ictimai şuralardan yalnız Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində
fəaliyyət göstərən Şura 2017-ci ildə, yəni yeni MFP-nın faəliiətdə olduğu müddətdə yaradılıb,
digərlərinin yaradılması isə 2016-cı ildən əvvəlki dövrə təsadüf edir.
Monitorinq dövründə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən MİH orqanlarının yanında
ictimai şuraların yaradılması ilə bağlı fəaliyyətlərdə ciddi dəyişiklik olmayıb. Monitorinqə cəlb
edilmiş mərkəzi icra orqanlarının cəmi 7-də ictimai şuralar fəaliyyət göstərir. Dövlət Miqrasiya
Xidməti, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi və Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi yanında ictimai
şuralara seçilmiş üzvlər haqqında məlumatlar internet səhifələrə yerləşdirilmişdir. Bu Şuraların
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6-sı əvvəlki MFP dövründə və ondan da əvvəl yaradılanlardır. Energetika Nazirliyi ictimai şura
yaratmaq təşəbbüsü göstərsə də, bu, baş tutmamışdırr. Nazirliyin rəsmi səhifəsində verilən
məlumata görə, VCT-lər tərəfindən yetərli müraciət olmadığından, şuranın yaradılması qeyrimüəyyən vaxta qədər təxirə salınmışdır.
4.2.2 İctimai şuraların tərkibi və fəaliyyəti ilə bağlı rəsmi internet resurslarında ayrıca
bölmələrin yaradılması və məlumatların mütəmadi yenilənməsi
Monitorinqə cəlb olunmuş YİH orqanlarının 17-nin internet resurslarında "İctimai
şura" adlı bölmələr yaradılmışdır. Lakin, bunların 2-də (Binəqədi, Qaradağ) ictimai şuraların
yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı nisbətən sistemli iş aparılmışdır. Bu icra hakimiyyəti
orqanlarının veb səhifələrində yaradılmış "İctimai şura" bölməsində "Şuranın üzvləri", "Elanlar",
"Normativ hüquqi baza" və "Tədbirlər" adlanan yarımbölmələr açılmışdır.
Veb səhifəsində "İctimai şura" bölməsi yaradan digər iki YİH orqanı (Şəki, Sabunçu)
bölməni əsas səhifədə yerləşdirməyiblər. Müvafiq bölməni tapmaq üçün axtarış sistemindən
istifadə etmək lazım gəlir. "İctimai şura" bölməsi yaradan 17 YİH orqanından 9-u bu bölmədə
icra hakimiyyəti yanında ictimai şuraya seçkinin təşkil edilməsi haqqında sərəncam, elanlar və
ictimai şuraların yaradılması ilə bağlı qanunvericilik bazasını yerləşdiriblər. Bu YİH orqanlarının
məlumatlarında ictimai şuraların tam formalaşdırılması ilə bağlı məlumatlara rast gəlinməmişdir.
İnternet səhifələrində ictimai şura bölməsi yaradan digər dörd - Nəsimi, Ağdaş, Hacıqabul və
Zaqatala rayon icra hakimiyyətlərinin müvafiq bölməsində mövzuya uyğun məlumat yoxdur.
Nəsimi RİH-in saytında bu bölmə boşdur. Zaqatala RİH orqanının saytı bu bölmədə "Yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya Şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnaməsi"ni, Ağdaş və
Hacıqabul RİH isə inzibati xətalarla bağlı sərəncamlarını və "İctimai iştirakçılıq haqqında"
Azərbaycan Respublikasının Qanununu yerləşdiriblər.
Monitorinqə cəlb olunmuş MİH orqanlarından ictimai şura yaradan 7 qurumun 4-də
(Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Ədlyyə nazirliyi) rəsmi internet səhifələrində "İctimai şura" adında
xüsusi bölmə yaradılmışdır. İctimai şuraların keçirdikləri iclasların nisbətən normal
işıqlandırılmasına Ədliyyə Nazirliyinin saytında rast gəlmək olat. Digər qrumların tədbirləri
haqqında məlumatlara çox az təsadüf olunmuşdur.
Monitorinqin nəticələrinə görə, MFP-nın bu bəndi üzrə heç bir irəliləyiş qeydə
alınmasa da, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının 2017-ci il üzrə hesabatında
yazılır: “Hesabat dövrü ərzində dövlət orqanları tərəfindən ictimai şuraların tərkibi və fəaliyyəti
ilə bağlı rəsmi internet resurslarında ayrıca bölmələrin yaradılması və məlumatların mütəmadi
yenilənməsi həyata keçirilmiş və 2018-ci ildə bu istiqamətdə tədbirlərin görülməsi davam
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etdiriləcəkdir. Komissiya qeyd edir ki, dövlət orqanları ictimai şuraların fəaliyyəti ilə bağlı
məlumatları rəsmi internet səhifələrində mütəmadi yeniləməlidir”.
5.6 Büdcə təşkilatları tərəfindən dövlət satınalmaları ilə bağlı məlumatların internet
səhifələrində yerləşdirilməsi
Dövlət satınalmaları ilə bağlı öz veb səhifəsində məlumat yerləşdirən cəmi bircə YİH
orqanı qeydə alınıb: Bakı şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti (http://www.nizamiih.gov.az/page/99.html). Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti öz veb səhifəsində "Satınalmalar"
bölməsi yaratmışdır. Burada 4 ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə keçirilmiş tenderlərin elanları
yerləşdirilmişdir. Sonuncu elan 2018-ilin may ayının 5-də səhifəyə qoyulmuşdur. Elanlarda
tenderlərin məqsədi, tender üçün müraciət forması (tələb olunan sənədlərin siyahısı), tenderin
şərtləri, tenderdə iştirak üçün tələb olunan vəsait, tenderlərə məsul olan şəxslərin məlumatları və
digər lazımi məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Monitorinq zamanı məlum olmuşdur ki, YİH orqanları dövlət satınalamaları ilə bağlı
məlumatları öz internet resurslarında yerləşdirməsələr də, onların bəziləri dövlət satınalamaları
ilə bağlı elanları Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında Antiinhisar
Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən yaradılmış
tender.gov.az saytında yerləşdirirlər.
Monitorinq dövlət satınalmaları ilə bağlı öz veb səhifəsində məlumat yerləşdirən səkkiz
MİH orqanı qeydə alıb: Dövlət Statistika Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi,
Dövlət Gömrük Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat
Nazirliyi və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi. Bunlardan Statistika
Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
satınalmalarla bağlı sistemli bölmə yaratmışlar. Məlumatlar yetərsiz və dağınıqdır və opeartivlik
azdır. Məsələn Dövlət Gömrük Komitəsinin saytında satınalmalarla bağlı sonuncu məlumat
2017-ci ildə yerləşdirilib.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının 2017-ci il üzrə hesabatında bu bəndin
icrası ilə bağlı yazılan bir cümləlik məlumat monitorinq qrupunun gəldiyi nəticələrlə uzlaşmır və
konkretliyi əks etdirməyən ümumi məlumatdır: “Hesabat dövrü ərzində büdcə təşkilatları
tərəfindən dövlət satınalmaları ilə bağlı məlumatların mərkəzləşmiş qaydada www.tender.gov.az
internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir”.
6.2. Bələdiyyə qulluqçularının etik davranış qaydaları barədə məlumatlandırılması və
peşəkarlığının artırılması
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Bu istiqamətdə fəaliyyətlər 3 yarımbəndi əhatə edir. MFP-nin 6.2-ci bəndi bələdiyyə
qulluqçuları üçün etik davranış qaydaları, hüquqi biliklərin və peşə bacarıqlarının artırılması üzrə
təlimlərin keçirilməsi, bununla bağlı izahedici məlumatların və bələdçi qaydaların hazırlanması
və internet resurslarda yerləşdirilməsini, bu barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını, eyni
zamanda, bələdiyyə üzvlərinin etik davranış qaydalarının hazırlanması və qəbul edilməsini
nəzərdə tutur. Bu istiqamət üzrə tövsiyə olunan qurumlar bələdiyyələr və bələdiyyələrin milli
assosiasiyaları, icraçı qurumlar isə Ədliyyə Nazirliyi və Milli Məclisdir.
Bu bəndin icrası ilə bağlı işlər demək olar ki, yekunlaşmışdır. Bələdiyyə üzv və
qulluqçuları üçün etik davranış normalarını nəzərdə tutan 2 ayrı normativ hüquqi akt
hazırlanaraq qəbul edilmişdir: http://www.e-qanun.az/framework/30145 və http://www.eqanun.gov.az/framework/35837
2017-ci ildə bələdiyyə qulluğuna qəbulla bağlı müsabiqədə iştirak etmək istəyən
namizədlərin maarifləndirilməsi məqsədi ilə “Bələdiyyə qulluğuna qəbulda şəffaflıq”
mövzusunda vəsait hazırlanaraq Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir:
http://justice.gov.az/prints.php?view=municipal&id=2.
Bələdiyyələrlə iş mərkəzinin məlumatına görə, 2017-ci il ərzində Ədliyyə Akademiyası
və Bələdiyyələrlə iş mərkəzi tərəfindən 618 nəfər bələdiyyə üzvü və qulluqçusu üçün 17 tədris
kursu təşkil edilmişdir. Bələdiyyə qulluqçularının etik davranış qaydaları sahəsində bilik və
peşəkarlıq bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə həmin ildə Ədliyyə Akademiyası tərəfindən
bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə qulluqçularının hüquqi maarifləndirmə kurslarının proqramlarına
“Bələdiyyə üzvləri və qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunması yerli
özünüidarənin rolunu gücləndirir” mövzusu daxil edilərək tədris edilmişdir. Bələdiyyə
qulluqçularının etik davranış qaydaları barədə əhalinin məlumatlandırılması məqsədi ilə
“Bələdiyyə qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” və “Bələdiyyə üzvlərinin etik
davranış qaydaları haqqında” Qanunlar Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi internet saytında
yerləşdirilmiş və “Bələdiyyələrin normativ aktlarının bülleteni”nin 2-ci nömrəsi etik davranış
məsələlərinə həsr edilmişdir.
Ancaq bələdiyyələrinin əksəriyyətinin internet resursları olmadığından bələdiyyə
qulluğuna qəbul qaydaları, müsabiqə komissiyalarının tərkibi, mövcud vakansiyalar, qəbulun
nəticələri və bələdiyyə qulluğuna qəbulla bağlı digər məlumatların bələdiyyələrin internet
səhifəsində yerləşdirilməsində problemlər müşahidə olunmuşdur.
3. Nəticələr
Monitorinq nəticəsində aşkar olunmuşdur ki, Azərbaycan Respublikasında
informasiyanın əldə olunması, açıqlanması, ona çıxış imkanları və ictimai iştirakçılıqla bağlı
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vəziyyət dəyişməmiş, əksinə daha da pisləşmişdir. 2012-2015-ci illəri əhatə edən birinci Açıq
Hökumət proqramında bu istiqamətdə qoyulan məsələlərin reallaşdırılmaması eyni məsələlərin
2016-2018-ci illəri əhatə edən ikinci proqrama da salınmasına rəvac vermişdir. Artıq ikinci
MFP-nın başa çatmasına 2 aydan bir az artıq vaxt qalsa da, “İnformasiya əldə etmək haqqında”
qanunun tələblərinin icrasına əməl etməli olan İnsan Hüqüqları üzrə Müvəkkil bu funksiyaların
öhdəsindən layiqincə gəlməmişdir. Çünki bu funksiyaları icra edəcək şöbənin yaradılması hələ
də həyata keçirilməmişdir. Ombudsmanın illik məzruzələrində və Antikorrupsiya
Komissiyasının hesabatlarında informasiya məsələləri ilə məşğul olan müvafiq işçilərə təlim
keçilməsilə bağlı məlumatlar yer alsa da, bu faktları təsdiq edən faktlar yoxdur. “Əgər müvafiq
şöbə yaradılmayıbsa, onda hansı işçilərə təlim keçirilmişdir” kimi suallar açıq qalır.
Eyni durğunluq halı ictimai şuralarla bağlı məsələdə də müşahidə olunmaqdadır.
Monitorinq qrupu hesab edir ki, MİH orqanları yanında ictimai şuraların yaradılmasını ləngidən
əsas amillərdən biri “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 22
noyabr tarixli 816-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı”nın 1.1.3-cü bəndinin tələblərinin icra olunmamasıdır. Həmin bənddə
Prezident Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə “...fəaliyyətinə ictimai nəzarət
ediləcək mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan
Respublikası Prezidentinə təqdim etsin” tapşırığı verib və bunun üçün 3 ay müddət qoyub.
Təxminən 5 il keçməsinə baxmayaraq, fərmanın tələbləri icra olunmayıb.
MİH orqanlarının ictimai şuraların yaradılmasına soyuq münsabət bəsləməsinin digər
bir səbəbi Açıq Hökumətlə bağlı 2 MFP istisna olmaqla, hansısa normativ hüquqi aktda ictimai
şuraların yaradılması ilə bağlı konkret müddətin müəyyən edilməməsidir.
“İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına
görə inzibati məsuliyyəti müəyyən edən qanunun qəbul edilməsi də vacibdir. Bu da adıçəkilən
fərmanın tələblərindən biri olsa da, təəssüf ki, hələ də reallaşmayıb.
Çox təəssüf ki, monitorinq və müşahidələrimiz şuraların, əslində seçki yox, təyinat
əsasında formalaşdığını təsdiq edir. Bunun da obyektiv səbəbləri var. 2014-cü ildən başlayaraq
ölkədə müstəqil VCT-lər sıradan çıxarılmasına başlanılıb, hazırda çox az sayda müstəqil VCTlər fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Onların yerini isə meydanda hakimyyət meylli VCT-lər tutub.
Bu da ictimai şuraların seçki yolu ilə formalaşdırılması imkanlaını məhdudlaşdırıb. MİH və YİH
orqanlarında ictimai şuraların yaradılmamasının digər səbəbi hakimiyyətin ictimai iştirakçılığın
ən təkmil forması olan şuraların yaradılmasında maraqlı olmaması, qanunvericiliyin bu məsələdə
icra orqanlarının üstünlüyünü təsbit etməsidir (ictimai şuraların yaradılması ilə bağlı təşəbbüs
mütləq mərkəzi və yerli icra strukturlarından gəlməlidir).
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Bələdiyyə qulluqçularının və üzvlərinin etik davranış qaydaları ilə bağlı bəndin
“bələdiyyə qulluğuna qəbul prosesində şəffaflığın təmin edilməsi” adı ilə ikinci MFP-yə daxil
edilməsinin heç bir anlamı yoxdur. Çünki hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bələdiyyərin
90%-dən çoxunun bələdiyyə qulluqçularına və daimi əsaslarla bələdiyyədə fəaliyyət göstərən
üzvlərinə əmək haqqı (ən yaxşı halda normal əmək haqqı) verməsi imkanları çox məhduddur.
Ona görə də bələdiyyə üzv və qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarının hazırlanması və
bələdiyyə qulluqçularının işə qəbul prosesinin xüsusi mexanizlərlə tənzimlənməsi bu sahədə hər
hansı şəffaflığa səbəb ola bilməz. Belə bəndlərin Açıq Hökumətlə bağlı MFP-yə daxil edilməsi
yalnız fəaliyyətlərin sayının süni şəkildə artırılması və icra səviyyəsinin əsassız olaraq
yüksəldilməsi məqsədlərindən irəli gəlir.
4. Təkliflər

1.

İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) Aparatında “İnformasiya əldə etmək

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun tələblərinin icrasına nəzarəti həyata keçirmək
üçün lazım olan şöbə yaradılsın, onun ştat vahidlərinin təsdiq olunması və müvafiq maliyyənin
ayrılması məsələləri Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təmin olunsun;
2.

İnformasiyanın əldə olunması ilə bağlı İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman)

Aparatında konkret hüquqi yardım mexanizmləri işlənib hazırlansın və bu mexanizmlər
ictimaiyyətə təqdim olunsun;
3.

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yanında ictimai şuraların yaradılması

prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin edilsin:
3.1.

İctimai şura yaradılacaq mərkəzi icra orqanlarının siyahısı təsdiq edilsin;

3.2.

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yanında ictimai şuraların yaradılması ilə bağlı

son müddət təyin edilsin;
3.3.

“İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin

pozulması ilə bağlı inzibati məsuliyyəti müəyyən edən qanun qəbul edilsin.
4.

İctimai şuraların formalaşmasında və fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması, onların

davamlılığı və gücləndirilməsi ilə bağlı münbit mühitin formalaşdırılması məqsədilə mərkəzi və
yerli icra hakimiyyətləri oraqanlarının saytlarında müvafiq menyuların yaradılması və onların
mütəmadi yenilənməsi həyata keçirilsin;
5.

Dövlət satınalmaları ilə bağlı şəffaflığın gücləndirilməsi ilə məqsədilə aşağıdakıların

həyata keçirilməsi təmin edilsin:
5.1.

Tenderlərlə bağlı elanların, məlumatların www. tender.az saytına mərkəzi və yerli icra

hakimiyyəti orqanlarının saytlarına yerləşdirilməsi təmin edilsin;
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5.2.

Tenderlərdə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin ictimai nəzarət məqsədilə iştirakına

imkan yaradılsın;
5.3.

Dövlət qurumlarının hesabatları üçün xüsusi standartlar qəbul edilsin və bu hesabatlarda

maliyyə xarakterli hesabat məlumatlarının dolğunluğu artırılsın.
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6. Əlavələr
Əlavə 1. Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının
2.4, 4.2.1, 4.2.2 və 5.6 -cı bəndlərinin 80 yerli icra hakimiyyəti orqanı üzrə geniş monitorinq cədvəli

Yerli icra

2.4 Dövlət

4.2.1 İctimai şuraların fəaliyyətinin

4.2.2 İctimai şuraların

5.6 Büdcə

hakimyyəti

orqanlarının

təşkil edilməsi, gücləndirilməsi və

tərkibi və fəaliyyəti ilə

təşkilatları

internet

davamlılığının təmin edilməsi

bağlı rəsmi internet

tərəfindən

səhifələrinin

(Yeni yaradılmış ictimai şuralar,

resurslarında ayrıca

dövlət

mobil

onların fəaliyyəti ilə bağlı

bölmələrin yaradılması

satınalmala

versiyalarının məlumatlar)

və məlumatların

rı ilə bağlı

hazırlanması,

mütəmadi yenilənməsi

məlumatlar

sosial

(İnternet resurslarda

ın internet

şəbəkələrdə

elektron bölmələrin

səhifələrin

səhifələrinin

fəaliyyəti və

də

açılması və

yerləşdirilmiş

yerləşdiril

onların aktiv

məlumatların sayı)

məsi

fəaliyyətinin

(Satınalma

təmin

larla bağlı

edilməsi

məlumatlar

Qeydlər
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(Hazırlanmış

ın

mobil

açıqlanmas

versiyalar və

ı)

həyata

İcraçılar:

keçirilmiş

Mərkəzi və

tədbirlərlə

yerli icra

bağlı

hakimiyyət

məlumatlar

i orqanları,
iqtisadiyya
t Nazirliyi,
aidiyyəti
büdcə
təşkilatları

1

Bakı

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Bakı şəhər icra hakimiyyətinin veb
səhifəsində elektron xidmətlərlə bağlı heç bir
məlumat yoxdur. Səhifənin yenilənməsi
aralığı: 2015-ci ildən sonra səhifəyə cəmi iki
dəfə məlumat əlavə edilib. Hər iki məlumat
2018-ci ilin avqust ayında olub.

14

2

Gəncə

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin veb
səhifəsində elektron xidmətlərlə bağlı heç bir
məlumat yoxdur. Səhifənin yenilənməsi
aralığı: 2018-ci ilin iyul ayının 2-nə qədər orta
hesabla iki günə 1 məlumat verilmişdir.
Həmin dövürdən indiyə qədər (16.08.2018)
heç bir məlumat yenilənməmişdir.

3

Sumqayıt

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin veb

FB,

səhifəsində elektron xidmətlərlə bağlı heç bir

instaqramda

məlumat yoxdur. Səhifənin yenilənməsi

var. son

aralığı: 2018-ci ilin iyul ayının 20-nə qədər

paylaşım

orta hesabla ay erzində 6-7 məlumat

iyun ayında

verilmişdir. Həmin dövürdən indiyə qədər
(16.08.2018) heç bir məlumat
yenilənməmişdir.

4

Lənkəran

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin veb
səhifəsində elektron xidmətlərlə bağlı heç bir
məlumat yoxdur. Səhifənin yenilənməsi
aralığı: Bir ay ərzində orta hesabla 5-6
məlumat yerləşdirilir.
15

5

Şəki

Var

http://sheki-ih.gov.az/page/58.html

Veb səhifədə ayrıca

İctimai şuranın yaradılması və

belə bir bölmə

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Bir ay ərzində

üzvləri haqqında məlumatlar əks

yaradılmamışdır.

orta hesabla 20 məlumat yerləşdirilir.

olunub

Şuranın yaradılması

Yoxdur

http://sheki-ih.gov.az/page/29.html

haqqında cəmi bir
məlumata rast
gəlinmişdi.
6

Yevlax

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin veb
səhifəsində elektron xidmətlərlə bağlı heç bir
məlumat yoxdur. Səhifənin yenilənməsi
aralığı: 2018-ci ilin iyul ayının 30-na qədər
orta hesabla ay erzində 6-7 məlumat
verilmişdir. Həmin dövrdən indiyə qədər
(16.08.2018) heç bir məlumat
yenilənməmişdir.

7

Mingəçevir Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin veb
səhifəsində elektron xidmətlərlə bağlı heç bir
məlumat yoxdur. Səhifənin yenilənməsi
aralığı: 2018-ci ilin iyul ayının 12-nə qədər
orta hesabla ay erzində 4-5 məlumat
verilmişdir. Həmin dövürdən indiyə qədər
16

(16.08.2018) heç bir məlumat
yenilənməmişdir.
8

Şirvan

Var

http://shirvan-

Yoxdur

Yoxdur

http://shirvan-ih.gov.az/page/29.html

FB ve

ih.gov.az/page/65.html

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Bir ay ərzində

Youtubede

İctimai Şura ilə bağlı şəhər icra

orta hesabla 15-20 məlumat yerləşdirilir.

var. FB-de

hakimiyyətinin veb səhifəsində

paylaşım

ayrıca sub başlıq yaradılıb, ancaq

aktivdir.

burada ictimai şuraların yaradılması
ilə bağlı qanunvericilik
yerləşdirilib.

9

Naftalan

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: http://naftalanih.gov.az/page/29.html
Səhifənin yenilənməsi aralığı: Bəzi aylarda
10-12, bəzən isə 3-4 məlumat yerləşdirilir.

10 Xankəndi

İŞLƏMİR

11 Abşeron

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur
Səhifənin yenilənməsi aralığı: Orta hesabla
ayda 10-12 məlumat yerləşdirilir.

12 Agcabədi

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur

FB ve

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Orta hesabla

instaqramda

ayda 8-10 məlumat yerləşdirilir.
17

var.
paylaşımlar
aktivdir.
13 Ağdam

14 Ağdaş

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur

FB var.

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Axırıncı

paylaşımlar

məlumat 23.07.2018-də yerləşdirilib. Əvvəlki

nisbətən

aylarda məlumatın yerləşdirilməsi aralığı 4-5-

aktivdir.

dir.

Var

Yoxdur

http://www.agdash-

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur

ih.gov.az/page/52.html

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Axırıncı

Veb səhifədə "İctimai

məlumat 29.07.2018-də yerləşdirilib. Əvvəlki

Şura" sub bölməsi

aylarda məlumatın yerləşdirilməsi aralığı 4-5-

yaradılsa da, bölmənin

dir.

içərisində başqa
məlumatlar yerləşdirilib
15 Ağstafa

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Müraciət formaları

FB, Youtbe,

hazırlanıb seyfeye yerləşdirilib.

instaqram ve

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Demək olar ki,

Tvitter de

hər gün səyfəyə 1 və yaxud 2 məlumat

var. Her

yerləşdirilir.

birinin
18

paylaşımları
aktivdir.
16 Ağsu

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur

FB, Youtbe,

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Hər aya orta

instaqram ve

hesabla 4-5 məlumat 23.07.2018-də

Tvitter de

yerləşdirilib.

var. Her
birinin
paylaşımları
aktivdir.
17 Astara

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur
Səhifənin yenilənməsi aralığı:Axırıncı xəbər
30.07.2018-ci ildə yerləşdirilib (17.08.2018).
Buna qədər hər aya orta hesabla 4-5 məlumat
yerləşdirilib.

18 Balakən

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur
Səhifənin yenilənməsi aralığı: Hər aya orta
hesabla 10-a yaxın məlumat yerləşdirilib.

19 Beyləqan

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur

FB,

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Hər aya orta

instaqram ve

hesabla 6 məlumat yerləşdirilib.
19

youtbe var.
Paylaşımlar
nisbətən
aktivdir.
20 Bərdə

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur
Səhifənin yenilənməsi aralığı: Hər aya orta
hesabla 9 məlumat yerləşdirilib.

21 Biləsuvar

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

https://www.e-gov.az/az/services/topic/44
Vətəndaşların elektron qəbula yazılması
ilə bağlı xidmət. Bu xidmət e-gpvşaz-da əks
olunub.
Veb səhifənin yenilənmə aralığı: Ay
ərzində orta hesabla 10-a qədər məlumat
yerləşdirilir.

22 Cəbrayıl

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur

FB-də var.

Səhifənin yenilənməsi aralığı:Axırıncı xəbər

paylaşım

28.07.2018-ci ildə yerləşdirilib (17.08.2018).

ayda 3-4 dəfə

Buna qədər hər aya orta hesabla 4-5 məlumat
yerləşdirilib.

23 Cəlilabad

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur
Səhifənin yenilənməsi aralığı:Axırıncı xəbər
20

13.07.2018-ci ildə yerləşdirilib (17.08.2018).
Buna qədər hər aya orta hesabla 4-5 məlumat
yerləşdirilib.
24 Daşkəsən

Var

http://dashkesen-ih.gov.az/page/29.html

FB var.

Veb səhifədən istifadə etməklə 76 adda

Paylaşımlar

elektron xidmətdən istifadə etmək olar.

aktivdir.

Səhifənin yenilənməsi aralığı:Ay ərzində orta
hesabla 11-12 məlumat yerləşdirilib. məlumat
yerləşdirilib.

25 Füzuli

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur

FB var.

Səhifənin yenilənməsi aralığı:Axırıncı xəbər

Paylaşımlar

14.07.2018-ci ildə yerləşdirilib (17.08.2018).

aktivdir.

Buna qədər hər aya orta hesabla 3-4 məlumat
yerləşdirilib.

26 Gədəbəy

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur
Səhifənin yenilənməsi aralığı:Axırıncı xəbər
30.07.2018-ci ildə yerləşdirilib (17.08.2018).
Buna qədər hər aya orta hesabla 4-5 məlumat
yerləşdirilib.

27 Goranboy

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur
Səhifənin yenilənməsi aralığı:Axırıncı xəbər
21

12.07.2018-ci ildə yerləşdirilib (17.08.2018).
Buna qədər hər aya orta hesabla 3-4 məlumat
yerləşdirilib.
28 Göyçay

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur
Səhifənin yenilənməsi aralığı:Axırıncı xəbər
01.08.2018-ci ildə yerləşdirilib (17.08.2018).
Buna qədər hər aya orta hesabla 4-5 məlumat
yerləşdirilib.

29 Göygöl

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

http://dxr.az/xidmetler/struktur/97D0CB125A60-C311-BF0D-6C3BE51E53F8
Veb səhifədən istifadə etməklə 76 adda
elektron xidmətdən istifadə etmək olar.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:Axırıncı xəbər
21.07.2018-ci ildəyerləşdirilib. Bu dövrə
qədər ay ərzində orta hesabla 4-5 məlumat
yerləşdirilib.

30 Hacıqabul

Var

Yoxdur

http://haciqabul-

Yoxdur

Elektron xidmətlər: http://haciqabul-

ih.gov.az/page/83.html

ih.gov.az/page/29.html . Səhifənin

"İctimai Şura" adında

yenilənməsi aralığı: Ay ərzində orta hesabla 3

bölmə yaradılmışdır.

məlumat yerləşdirilmişdir.

Ancaq bu bölmənin
22

içərisində digər
məlumatlar
yerləşdirilmişdir.
31 Xaçmaz

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur. Səhifənin
yenilənməsi aralığı: Axırıncı xəbər
26.07.2018-ci ildə
yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 10 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

32 Xızı

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: http://www.khiziih.gov.az/page/29.html
Səhifədə elektron xidmətlər haqqında ümumi
məlumat verilsə də, bu xidmətlərin
göstərilməsi aktiv deyil. Səhifənin
yenilənməsi aralığı: Axırıncı xəbər
12.07.2018-ci ildə
yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 1-2 məlumatdan ibarət
23

olmuşdur.

33 Xocavənd

Var

http://www.xocavend-

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: http://www.xocavend-

FB,

ih.gov.az/page/109.html

ih.gov.az/page/29.html

instaqram ve

Veb səhifədə "İctimai Şura" adında

Səhifədə 13 adda xidmət növünün ayrı-

youtube de

bölmə yaradılmışdır. Bu bölmənin

ayrılıqda Dövlət xidmətləri portalına keçid

var.

içində ictimai şuranın yaradılması

linkləri yerləşdirilmişdir. Səhifənin

Paylaşımlar

ilə bağlı elan və seçki

yenilənməsi aralığı: Ay ərzində orta hesabla

aktivdir.

komissiyasının yaradılması ilə bağlı

10-11 məlumat yerləşdirilir.

RİH-in başçısının sərəncamı
yerləşdirilmişdir. Ancaq ictimai
şuranın yaradılması prosesinin
davamı yoxdur.
34 Xocalı

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB, tivitter,

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Ay ərzində orta

yotube ve

hesabla 2 məlumat yerləşdirilir.

instaqramda
var.
Paylaşımlar
çox aşağı
səviyyədədir.
24

35 İmişli

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı: Ay ərzində orta
hesabla 3 məlumat yerləşdirilir.

36 İsmayıllı

Var

http://ismayilli-

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB, tivitter,

ih.gov.az/page/92.html

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Ay ərzində veb

yotube ve

Veb səhifədə "İctimai Şura" adında

səhifəyə hər gün xəbər yerləşdirilir.

instaqramda

bölmə yaradılmışdır. Bu bölmənin

var.

içində ictimai şuranın yaradılması

Paylaşımlar

ilə bağlı elan və seçki

intensivdir.

komissiyasının yaradılması ilə bağlı
RİH-in başçısının sərəncamı
yerləşdirilmişdir. Ancaq ictimai
şuranın yaradılması prosesinin
davamı yoxdur.

37 Kəlbəcər

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Axırıncı xəbər 13.07.2018-ci ildə
yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 1-2 məlumatdan ibarət
olmuşdur.
25

38 Kürdəmir

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB, tivitter,

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Ay ərzində veb

yotube ve

səhifəyə orta hesabla 14-15 xəbər

instaqramda

yerləşdirilir.

var.
Paylaşımlar
intensivdir.
39 Qax

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Axırıncı xəbər 30.07.2018-ci ildə
yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 5 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

40 Qazax

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB var.

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Ay ərzində veb

Paylaşımlar

səhifəyə hər gün xəbərlər yerləşdirilir.

davamlıdır.
41 Qəbələ

Var

http://qebele-

Yoxdur

Yoxdur

http://qebele-ih.gov.az/page/29.html

ih.gov.az/page/111.html

Veb səhifədə 16 adda xidmət növünün

Veb səhifədə "İctimai Şura" adında

siyahısı verilmişdir.
26

bölmə yaradılmışdır. Bu bölmənin

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Ay ərzində veb

içində ictimai şuranın yaradılması

səhifəyə hər gün xəbərlər yerləşdirilir.

ilə bağlı elan və seçki
komissiyasının yaradılması ilə bağlı
RİH-in başçısının sərəncamı
yerləşdirilmişdir. Ancaq ictimai
şuranın yaradılması prosesinin
davamı yoxdur.
42 Qobustan

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB, tivitter,

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Ay ərzində veb

yotube ve

səhifəyə orta hesabla 5-6 yeni xəbərlər

instaqramda

yerləşdirilir.

var.
Paylaşımlar
davamlıdır.
43 Quba

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı: Ay ərzində veb
səhifəyə orta hesabla 5-6 yeni xəbərlər
yerləşdirilir.

44 Qusar

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı: Ay ərzində veb
27

səhifəyə orta hesabla 4 yeni xəbərlər
yerləşdirilir.
45 Qubadlı

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Axırıncı xəbər 31.07.2018-ci ildə
yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 2 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

46 Laçın

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Bir ay ərzində orta hesabla 12 məlumat
yerləşdirilmişdir.

47 Lerik

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Bir ay ərzində orta hesabla 6 məlumat
yerləşdirilmişdir.

48 Masallı

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB, tivitter,

Səhifənin yenilənməsi aralığı:

yotube ve

Bir ay ərzində orta hesabla 20 məlumat

instaqramda

yerləşdirilmişdir.
28

var.
Paylaşımlar
intensivdir.
49 Neftçala

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Axırıncı xəbər 13.07.2018-ci ildə
yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 4-5 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

50 Oğuz

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 2-3 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

51 Saatlı

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Axırıncı xəbər 12.07.2018-ci ildə
yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 3-4 məlumatdan ibarət
29

olmuşdur.
52 Sabirabad

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 12-13 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

53 Salyan

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 8-9 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

54 Samux

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB var.

Səhifənin yenilənməsi aralığı:

Paylaşımlar

məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay

davamlıdir.

ərzində orta hesabla 20-21 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

55 Siyəzən

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB, Youtbe

Səhifənin yenilənməsi aralığı:

var.

Axırıncı xəbər 20.07.2018-ci ildə

Paylaşımlar

yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər

ardıcıl deyil.

məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
30

azdır.

ərzində orta hesabla 3-4 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

56 Şabran

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB var.

Səhifənin yenilənməsi aralığı:

Paylaşımlar

Axırıncı xəbər 25.07.2018-ci ildə

ardıcıl deyil.

yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər

azdır.

məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 2-3 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

57 Şamaxı

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Axırıncı xəbər 28.07.2018-ci ildə
yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 6-7 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

58 Şəmkir

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

http://shamkir-ih.gov.az/page/29.html

FB var.

Dövlət xidməti portalına keçidlər

Paylaşımlar

qoyulmuşdur. Səhifənin yenilənməsi aralığı:

intensivdir.

məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 22-23 məlumatdan ibarət
31

olmuşdur.
59 Şuşa

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Axırıncı xəbər 23.07.2018-ci ildə
yerləşdirilmişdir(20.08.2018). Bu dövrə qədər
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 4-5 məlumatdan ibarət
olmuşdur.

60 Tərtər

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Bir ay ərzində orta hesabla 18-19 məlumatdan
ibarət olmuşdur.

61 Tovuz

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Bir ay ərzində orta hesabla 7-8 məlumatdan
ibarət olmuşdur.

62 Ucar

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB, tivitter,

Səhifənin yenilənməsi aralığı:

yotube ve

Bir ay ərzində orta hesabla 8-9 məlumatdan

instaqramda

ibarət olmuşdur.

var.
32

Paylaşımlar
nisbətən
intensivdir.
63 Yardımlı

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Bir ay ərzində orta hesabla 5 məlumatdan
ibarət olmuşdur.

64 Zaqatala

Var

"İctimai Şura" adında bölmə

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

yaradılıb, ancaq həmin bölmənin

Səhifənin yenilənməsi aralığı:

içərisində Apelasiya şurası

Axırıncı xəbər 27.07.2018-ci ildə

haqqında qanunvericilik yer alır (

yerləşdirilmişdir(24.08.2018). Bu dövrə qədər

http://www.zaqatala-

məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay

ih.gov.az/page/50.html)

ərzində orta hesabla 7-8 məlumatdan ibarət
olmuşdur

65 Zəngilan

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Axırıncı xəbər 24.07.2018-ci ildə
yerləşdirilmişdir(24.08.2018). Bu dövrə qədər
məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay
ərzində orta hesabla 4-5 məlumatdan ibarət
olmuşdur
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66 Zərdab

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.
Səhifənin yenilənməsi aralığı:
Bir ay ərzində orta hesabla 5-6 məlumatdan
ibarət olmuşdur.

67 Binəqədi

Var

http://www.binegedi-

http://www.binegedi-

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Veb səhifədə e-arayish

FB, tivitter,

ih.gov.az/page/144.html

ih.gov.az/page/144.html

bölməsi olsa da, monitorinq zamanı həmin

yotube ve

İctimai Şura

bölmə aktiv deyildi. Veb səhifənin "Elektron

instaqramda

yaradılmışdır. Veb

xidmətlər" bölməsində müraciət formaları,

var.

səhifədə Şuranin

mənzil-uçot siyahıları yerləşdirilmişdir.

Paylaşımlar

yaradılması, Şura

Səhifənin yenilənməsi aralığı:

intensivdir.

haqqında qanunvericilik

Səhifəyə müntəzəm olaraq məlumatlar

Davamlıdır.

və Şuranın indiyə qədər

yerləşdirilir.

Çoxdur.

keçirdiyi tədbirlər
barədə məlumatlar yer
almışdır. Şura indiyə
qədər 7 dədbir təşkil
edib. Sonuncu belə
tədbir 05.08.2018-ci
ildə baş tutub.

68 Qaradağ

Var

Var.

Veb səhifədə "İctimai

http://qaradagh.gov.az/page/75.html şura" bölməsi

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Veb səhifədə elektron
hökumət portalına keçid qoyulmuşdur.
34

yaradılmışdır.

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Bir ay ərzində

Bölmənin içində

orta hesabla 15 məlumat yerləşdirilir.

"Şuranın üzvləri"
(boşdur), "Elanlar",
"Normativ hüquqi
baza" və "Pratokollar"
yarımbölmələri
yerləşdirilib. İctimai
şuranın cəmi bircə
iclası barədə məlumat
yerləşdirilib. Həmin
iclas da İctimai şuranın
sədr və sədr müavinini
seçməklə bağlı olubdur.
69 Yasamal

Var

Veb səhifədə "İctimai şura"

FB və

bölməsi yaradılmışdır. Bölmənin

hökumət bölmündə icra hakimiyyətinin

Youtbe da

içində İctimai şuranın yaradılması

başşısının qəbuluna elektron müraciət,

var.

ilə bağlı elan və qanunvericilik

xidmətlər haqqında məlumatlar və müraciət

Paylaşımlar

yerləşdirilsə də, Şuranın

formaları yerləşdirilmişdir. Səhifənin

zəifdir.

yaradılması və digər məlumatlara

yenilənməsi aralığı: Bir ay ərzində orta

rast gəlinməmişdir.

hesabla 17 məlumat yerləşdirilir.

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Veb səhifədə elektron
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70 Nizami

Var

Veb səhifədə "İctimai şura"

FB, Youtbe

bölməsi yaradılmışdır. Bölmənin

.nizami-

hökumət bölmündə icra hakimiyyətinin

və instaqram

içində İctimai şuranın yaradılması

ih.gov.az/

başşısının qəbuluna elektron müraciət forması

var.

ilə bağlı qanunvericilik

page/99.ht

yerləşdirilmişdir. Səhifənin yenilənməsi

Paylaşımlar

yerləşdirilib. Şuranın yaradılması

ml

aralığı: Bir ay ərzində orta hesabla 11

nisbətən

və digər məlumatlara rast

Veb

məlumat yerləşdirilir.

intensivdir.

gəlinməmişdir.

səhifədə

Yoxdur

http://www Elektron xidmətlər: Veb səhifədə elektron

"Satınalma
lar"
bölümü
yaradılmış
dır. Burada
4 defe ayrıayrı
istiqamətlə
r üzrə
keçirilmiş
tenderlərin
elanları
yerləşdiril
mişdir.
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71 Nərimanov

Var

http://narimanov-

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Veb səhifədə elektron

ih.gov.az/page/50.html

hökumət bölmündə icra hakimiyyətinin

Veb səhifədə "İctimai şura"

gostərdiyi xidmətlər haqqında məlumatlar

bölməsi yaradılmışdır. Bölmənin

yerləşdirilmişdir. Səhifənin yenilənməsi

içində İctimai şuranın yaradılması

aralığı: Bir ay ərzində orta hesabla 7 məlumat

ilə bağlı elan yerləşdirilib. Şuranın

yerləşdirilir.

yaradılması və digər məlumatlara
rast gəlinməmişdir.
72 Nəsimi

Var

http://nasimi-

Yoxdur

Yoxdur

FB, tivitter,

ih.gov.az/page/196.html

hökumət portalına keçid qoyulmuşdur.

yotube ve

Veb səhifədə "İctimai şura"

Bundan əlavə icra hakimiyyətinin göstərdiyi

instaqramda

bölməsi yaradılmışdır. Bölmənin

xidmətlər haqqında məlumatlar

var.

içində heç bir məlumat

yerləşdirilmişdir. Səhifənin yenilənməsi

Paylaşımlar

yerləşdirilməmişdir.

aralığı: Bir ay ərzində orta hesabla 21

nisbətən

Elektron xidmətlər: Veb səhifədə elektron

məlumat yerləşdirilir.

intensivdir.
73 Pirallahı

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Veb səhifədə "Dövlət

FB, tivitter,

xidmətləri portalı"na keçid qoyulmuşdur.

yotube ve

Burada icra hakimiyyətinin göstərdiyi

instaqramda

xidmətlər haqqında məlumatlar

var.

yerləşdirilmişdir. Səhifənin yenilənməsi
37

74 Sabunçu

Paylaşımlar

aralığı: Bir ay ərzində orta hesabla 12

zəifdir.

məlumat yerləşdirilir.

Var

http://sabunchu-

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Veb səhifədə elektron

FB, tivitter,

ih.gov.az/page/105.html

hökumət portalına keçid qoyulmuşdur.

yotube ve

Veb səhifənin bölmələrində

Bundan əlavə icra hakimiyyətinin göstərdiyi

instaqramda

"İctimai şura" bölməsi yaradılmasa

xidmətlər haqqında məlumatlar

var.

da, axtarış vasitəsi ilə bu bölməni

yerləşdirilmişdir. Səhifənin yenilənməsi

Paylaşımlar

görmək olur. Ancaq burada da

aralığı: Bir ay ərzində orta hesabla 14

intensivdir.

ictimai şuranın yaradılması ilə bağlı

məlumat yerləşdirilir.

qanunvericilik əks olunub.
75 Suraxanı

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Yoxdur.

FB, tivitter,

Səhifənin yenilənməsi aralığı:

yotube ve

Axırıncı xəbər 21.07.2018-ci ildə

instaqramda

yerləşdirilmişdir(28.08.2018). Bu dövrə qədər

var.

məlumatların yerləşdirilməsi aralığı bir ay

Paylaşımlar

ərzində orta hesabla 9 məlumatdan ibarət

nisbətən

olmuşdur.

intensivdir.
76 Səbail

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Portallara keçid qoyulub.

FB, Youtube

Elektron müraciət (qəbul üçün) yaradılıb.

və

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Bir ay ərzində
38

İnstaqramda

orta hesabla 6-7 məlumat yerləşdirilir.

var.
Paylaşımlar
may ayindan
dayanıb.
77 Xətai

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Portallara keçid qoyulub.

FB, tivitter,

Elektron müraciət (qəbul üçün) yaradılıb.

yotube ve

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Səhifəyə hər

instaqramda

gün yeni məlumatlar qoyulur.

var.
Paylaşımlar
zəifdir.
78 Xəzər

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər: Portallara keçid qoyulub.

Var

http://xazar-

FB və yotube

ih.gov.az/page/111.html

Elektron müraciət (qəbul üçün) və göstərilən

var.

Veb səhifədə "İctimai şura"

xidmətlər haqqında məlumatlar hazırlanıb.

Paylaşımlar

bölməsi yaradılmışdır. Bölmənin

Səhifənin yenilənməsi aralığı: Bir ay ərzində

intensivdir.

içində İctimai şuranın yaradılması

orta hesabla 7-8 məlumat qoyulur.

ilə bağlı qanunvericilik
yerləşdirilib. Şuranın yaradılması
və digər məlumatlara rast
gəlinməmişdir
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79 Kəpəz

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər icra hakimiyyətinin veb
səhifəsində elektron xidmətlərlə bağlı heç bir
məlumat yoxdur. Səhifənin yenilənməsi
aralığı: 2018-ci ilin iyul ayının 2-nə qədər orta
hesabla iki günə 1 məlumat verilmişdir.
Həmin dövürdən indiyə qədər (16.08.2018)
heç bir məlumat yenilənməmişdir.

80 Nizami
(Gəncə)

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Elektron xidmətlər icra hakimiyyətinin veb
səhifəsində elektron xidmətlərlə bağlı heç bir
məlumat yoxdur. Səhifənin yenilənməsi
aralığı: 2018-ci ilin iyul ayının 2-nə qədər orta
hesabla iki günə 1 məlumat verilmişdir.
Həmin dövürdən indiyə qədər (16.08.2018)
heç bir məlumat yenilənməmişdir.
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Əlavə2.
Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının
2.4, 4.2.1, 4.2.2 və 5.6 -cı bəndlərinin monitorinqi cədvəli
(Mərkəzi icra hakimiyyətləri)
Mərkəzi icra

2.4 Dövlət

4.2.1 İctimai şuraların fəaliyyətinin

4.2.2 İctimai şuraların

5.6 Büdcə təşkilatları

hakimyyəti

orqanlarının

təşkil edilməsi, gücləndirilməsi və

tərkibi və fəaliyyəti ilə

tərəfindən dövlət

internet

davamlılığının təmin edilməsi

bağlı rəsmi internet

satınalmaları ilə bağlı

səhifələrinin

resurslarında ayrıca

məlumatların internet

mobil

bölmələrin yaradılması və

səhifələrində

versiyalarının

məlumatların mütəmadi

yerləşdirilməsi

hazırlanması,

yenilənməsi

Qeydlər

sosial
şəbəkələrdə
səhifələrinin
açılması və
onların aktiv
fəaliyyətinin
təmin edilməsi
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(Hazırlanmış
mobil
versiyalar və
həyata
keçirilmiş
tədbirlərlə
bağlı
məlumatlar
1

Azərbaycan

Var

Respublikası

Youtube,

Səfərbərlik və

Tvitter, FB. Hər

Hərbi Xidmətə

üçü aktiv

Çağırış üzrə

şəkildə işlədilir

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

5 adda elektron
xidmət növü var.

Dövlət
Xidməti

2

Dövlət

Var

https://www.migration.gov.az

https://www.

Miqrasiya

Youtube,

/search?data=ictimai+%C5%9Fura

migration.gov.

xidmət göstərilir.

Xidməti

Tvitter, FB. Hər

az/press/news_

http://az.e.migrati

üçü aktiv

content/12498

on.gov.az/

Yoxdur

12 adda elektron

şəkildə işlədilir
3

Dövlət

Var

Yoxdur

Yoxdur

https://www.stat.

5 adda elektron
42

Statistika

Youtube,

gov.az/menu/2/

xidmət göstərilir.

Komitəsi

Tvitter, FB. Hər

procurement

https://www.stat.g

üçü aktiv

Sistemli yerləşdirilib

ov.az/menu/4/

Yoxdur

4 adda elektron

şəkildə işlədilir
4

Maliyyə

Var

nazirliyi

Tvitter, FB.

Yoxdur

Yoxdur

xidmət göstərir.
http://www.maliy
ye.gov.az
/node/1410

5

Əmlak

Var

Məsələləri

Tvitter, FB,

xidmət göstərilir.

Dövlət

Youtube.

https://www.e-

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

Komitəsi
6

39 adda elektron

emdk.gov.az/

Gənclər və

Var

idman nazirliyi

Tvitter, FB,

İctimai şura 1994-cü ildə yaradılıb.

http://www.mys.gov.az

Yoxdur

5 adda elektron
xidmət göstərilir.

/gnclr-siyasti/ictimai-sura

Youtube.

https://ex.mys.gov

sonuncu

.az/

məlumat May
ayında
yerləşdirilib
7

Xarici işlər

Var

nazirliyi

FB, Youtube,

müraciət forması

İnstaqram,

var.

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

3 adda elektron
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8

Tivitter, flickr.

http://www.mfa.g

Aktivdir.

ov.az/content/916

Kənd

Var

Təsərrüfatı
nazirliyi

Yoxdur

Yoxdur

http://www.agro

http://e-

FB, Tivitter ve

.gov.az/95-tenderd-

xidmet.agro.gov.a

Youtubede var.

traka-dvt.html

z/

Paylaşımlar

2015-ci ildə

aktiv deyil.

keçirilmiş tender
məlumatı

9

Təhsil nazirliyi

Var

Yoxdur

Yoxdur

https://edu.gov

www.mektebeqeb

FB, Youtube,

.az/az/search/sat

ul.edu.az

tvitter və

%C4%B1nalmalar

Məktəblərə

instaqramda

Elan və məlumatlar

elektron sənəd

aktiv

var

qəbulu

Yoxdur

2 adda elektron

paylaşmalar
edirlər.
1

Fövqalədə

Var

0

hallar nazirliyi

FB və

xidmət göstərir.

Youtubda var.

https://e-

paylaşmalar

fhn.gov.az/

Yoxdur

Yoxdur

aktiv deyil
1

Ailə, Qadın və

Var

http://scfwca.gov.az/page/ictimai-shura Veb səhifədə "İctimai

1

Uşaq

Tivitter,

şura" bölməsi var.

az/

Problemləri

Youtube və FB-

Üzvlərin adları ora

appeal/intercountr

Yoxdur

http://scfwca.gov.
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üzrə Dövlət

da var.

yerləşdirilib. Fəaliyyətləri

y-adoption

Komitəsi

paylaşımlar

ilə bağlı məlumatlar azdır.

2 adda elektron

aktivdir.

http://scfwca.gov

xidmət var.

.az/page/ictimai-shura

1

Gömrük

Var

2

komitəsi

Yoxdur

Yoxdur

http://customs.gov

http://customs.gov

FB, tivetter və

.az/az/faydali/Sat

.az/az/e-xidmetler/

Youtubda var

%C4%B1nalmalar/

var. paylaşımlar

T%C9%99klifl%C

aktivdir.

9%99r%20sorgusu
/Yoxdur
Səhifədə sistemli
bölmə yaradılmışdır.
Ancaq sonuncu
məlumat 2017-ci ilin
may ayında
olmuşdur.

1

Ekologiya və

Var

http://eco.gov.az/az/1061-ekologiya-

http://eco.gov.az

http://eco.gov

http://eco.gov.az/a

3

Təbii Sərvətlər

FB var.

ve-tebii-servetler-nazirliyi-yaninda-

/az/xeberler/ictimai-

.az/az/1118-teklifler-

z/688-elektron-

Nazirliyi

paylaşımlar

ictimai-sura

suranin-novbeti-iclasi-

sorgusu-usulu-ile-

xidmetler

aktivdir.

Şura yaradılıb, üzvlər haqqında

kecirilib-8506

kecirilecek-

21 adda elektron

təfsilatlı məlumatlar var

Veb səhifədə xüsusi

satinalmalar-barede-

xidmət göstərilir.

olaraq "İctimai şura"

bildiris
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bölməsi yaradılıb,

Veb səhifədə xüsusi

Şuranın iclasları ilə bağlı

olaraq

məlumatlar var.

Satınalamalarla bağlı
bölmə yaradılmasa
da, elan və
məlumatlarla bağlı
məlumatlar var.

1

Ədliyyə

Var

http://www.justice.gov

http://www.justice

http://www.justice.

27 adda e-xidmət

4

nazirliyi

Tvitter, FB,

.az/?view=ictimai&id=3

.gov.az/index.php

gov.az/index.php?

göstərilir.

Youtube

Şura yaradılıb, üzvlər haqqında

?view=posts&id=1219

view=posts

http://www.justice

təfsilatlı məlumatlar var

Komitənin tədbirləri

&id=203

.gov.az/?view=cat

haqqında məlumatlar var.

Elan və məlumatlar

&id=0

Sonuncu bele tədbir

var. Sistemsiz və

2017-ci ilin noyabrında

əvvəlki illərin

keçirilib

məlumatlarıdır.
Yoxdur

1

Əmək və

Var

http://www.mlspp.gov

http://www.mlspp

5

Əhalinin

FB, Youtbe,

.az/az/pages/781

.gov.az/az/pages/

Sosial

instaqram ve

17/40/information/1595

Müdafiəsi

Tvitter de var.

Məlumatlar yerləşdirilib,

Nazirliyi

Her birinin

ancaq sistemli deyil

https://emlspp.gov.az/

paylaşımları
aktivdir.
1

İqtisadiyyat

Var

Yoxdur

Yoxdur

https://www.eco

15 adda elektron
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6

Nazirliyi

FB, Youtbe,

nomy.

xidmət göstərir.

instaqram var.

gov.az/article/bi

https://e-

Her birinin

ldirish

services.economy.

paylaşımları

30032018/29043

gov.az/

aktivdir.

Məlumat və elanlar
var

1

Səhiyyə

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

http://www.sehiyy

7

nazirliyi

FB, Youtube,

e.gov

instaqram,

.az/exidmet.html

Tivitter
1

Qaçqınların və

Var

8

Məcburi

FB-da var.

es-idps-

köçkünlərin

Paylaşımlar

committee.gov.az/

işləri üzrə

davamlıdır.

az/eservice/7.html

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

http://www.refuge

Dövlət

Xidmətlər tam

Komitəsi

elektronlaşdırılma
yıb

1

Vergilər

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

64 adda e-xidmət

9

nazirliyi

FB, instaqram,

göstərilir.

tivitter ve

http://www.taxes.

youtbe var.

gov

Paylaşımlar

.az/modul.php?na

aktivdir.

me=e-xidmetler
47

2

Vətəndaşlara

Var

http://vxsida.gov.az

http://vxsida.gov.

0

Xidmət və

http://vxsida.go

/az/search?q=ictimai+

az/az/article/1003

Sosial

v.az

%C5%9Fura

İnnovasiyalar

/az/article/356

Yoxdur

üzrə Dövlət
Agentliyi
2

Mədəniyyət və

Var

Yoxdur

Yoxdur

Yoxdur

https://www.e-

1

Turizm

FB-da var.

gov.az/az/services

nazirliyi

Paylaşımlar

#295

ardıcıldır.
2

Nəqliyyat,

Var

2

Rabitə və
Yüksək

Yoxdur

Yoxdur

http://www.mincom

http://www.minco

FB, Youtub və

.gov.az/az/

m.

tivitterdı var.

view/interviews/3

gov.az/az/view/pa

Texnologiyalar

Veb səhifədə xüsusi

ges/8/

Nazirliyi

bölmə yaradılmış və
məlumatlar sistemli
yerləşdirilmişdir.

2

Energetka

Var

http://minenergy.gov

Yoxdur

Yoxdur

e-xidmətlər

3

nazirliyi

FB

.az/upload/files/%C4

yerləşdirilib,

%B0ctimai_Shura/

ancaq manitorinq

Ictimai_shura_texire

dövründə işlək

_salma_elan.pdf

vəziyyətdə

Elan verilsə də Vətəndaş Cəmiyyəti

olmayıb.
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tərəfindən namizədlərin tam

http://minenergy.g

formalaşmaması səbəbindən Şuranın

ov.az

yaradılması qeyri-müəyyən vaxta

/145/senaye_qaz_

qədər təxirə salınmışdır.

qurgusunun
_istismarina_icaze
.html
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