“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın
aidiyyəti bəndləri üzrə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 2015-ci ildə görülmüş işlər
haqqında məlumat
2.1. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə məlumatları mütəmadi, yenilənmiş
əsaslarla internet səhifələrində yerləşdirməsi.
Komitənin 28.10.2015-ci il tarixli, 22/1 və 22/2 nömrəli kollegiya qərarları ilə təsdiq
edilmiş “2016-cı il üçün statistik işlər proqramı”, “2016-cı ildə yerli statistika orqanları üçün
statistik işlər proqramı” (http://www.stat.gov.az/menu/2/work_program), “Rəsmi statistika
sahəsində Azərbaycan Respublikasının əsas normativ hüquqi aktları” kitabı (əlavə və
dəyişikliklər edilməklə) (http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/Normativ_Az.pdf), “Dövlət
Statistika
Komitəsinin
Reqlamenti”
(əlavə
və
dəyişikliklər
edilməklə)
(http://www.stat.gov.az/menu/2/regulations/stat_req.pdf) və “Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən baxılan inzibati xətalar haqqında işlərə dair sənədlər və
onların
tərtib
olunması
Qaydaları”
(əlavə
və
dəyişikliklər
edilməklə)
(http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/Normativ_Az.pdf-elektron
sənədin
107-ci
səhifəsində) Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
2.2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə illik məruzələr tərtib etməsi və
internet səhifələrində açıqlaması.
Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyəti barədə 2015-ci ilin yekunu üzrə illik məruzə
hazırlanmış və internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
2.3. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə mətbuat konfransları və ictimaiyyətlə
birbaşa ünsiyyət formasında tədbirlər keçirməsi.
Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələrini və digər
ictimaiyyət nümayəndələrini məlumatlandırmaq məqsədilə 2015-ci il 24 iyul tarixində 40
nəfərin, 19 oktyabr tarixində isə 110 nəfərin iştirakı ilə ölkənin sosial, iqtisadi inkişafının
yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirilmişdir.
Eyni zamanda 2015-ci il 20 oktyabr tarixində “Ümumdünya Statistika Günü” ilə əlaqədar
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, ali təhsil
müəssisələrinin, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndəliklərinin rəhbər
şəxslərinin, millət vəkillərinin və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə
təntənəli tədbir təşkil edilmişdir.
Tədbirdə “Ümumdünya statistika günü” ilə bağlı hazırlanmış videoçarx nümayış
etdirilmiş, “Statistika xəbərləri” elmi-praktik jurnalının işıq üzü görmüş ilk nömrəsi tədbir
iştirakçılarına təqdim olunmuşdur.
2.4. Dövlət orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının anlaşılan
sadə dildə yazılmış versiyasının, bələdçi qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların
vətəndaşlar arasında təşviq edilməsi.
Dövlət Statistika Komitəsi kollegiyasının 10.01.2012-ci il tarixli, 1/1 nömrəli və
28.10.2015-ci il tarixli, 22/2 nömrəli qərarlarına əsasən “Azərbaycan Respublikası Dövlət
Statistika Komitəsi tərəfindən baxılan inzibati xətalar haqqında işlərə dair sənədlər və onların
tərtib olunması Qaydaları” və “Dövlət Statistika Komitəsinin Reqlamenti”nə əlavə və
dəyişikliklər edilmiş və bu məlumatların vətəndaşlar arasında geniş təşviq edilməsi məqsədilə
Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
4.1. Dövlət orqanları tərəfindən ictimai əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin
hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai
dinləmələrin keçirilməsi.
2015-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik
aktlarının hazırlanmasına ehtiyac olmamışdır.
4.3. İctimai maraq kəsb edən qərarların qəbul edilməsi prosesində ictimaiyyətin
iştirakını genişləndirmək vasitəsi kimi internet səhifələrindən istifadə edilməsi
(vətəndaşların təklif və rəylərinin qəbul edilməsi, müzakirələrin təşkil edilməsi,
interaktiv sual-cavab bölmələrinin yaradılması və s.)
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Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən rəsmi statistikaya dair ictimai əhəmiyyət kəsb edən
sənədlərin layihələrinin hazırlanması prosesində vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin aktiv
iştirakını təmin etmək məqsədilə Komitənin internet səhifəsində müzakirə üçün layihələr
bölməsi yaradılmış və sənədlərin layihələri orada yerləşdirilmişdir. Eyni zamanda,
istifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin olunması ilə bağlı onlayn sorğu (statistik
məlumatlara inamın olması, statistik fəaliyyətin keyfiyyət baxımdan qiymətləndirilməsi,
Komitənin internet səhifəsindən istifadənin rahatlığı və keyfiyyəti, statistik məlumatların
aktual, dolğun olmasının qiymətləndirilməsi, istifadəçilərin Dövlət Statistika Komitəsinin yayım
təqvimindən xəbərdar olması, fəaliyyətindən nə dərəcədə razı olduqları və s. suallar üzrə)
keçirilmiş və nəticələri təhlil edilmişdir.
4.4. Dövlət orqanları tərəfindən “Açıq qapı” vətəndaş forumlarının keçirilməsi.
Dövlət Statistika Komitəsinin şöbələri tərəfindən 2015-ci il ərzində dövlət orqanlarının,
müəssisə və təşkilatların, kütləvi informasiya vasitələrinin, elmi-tədqiqat institutlarının
nümayəndələrinin iştirakı ilə müxtəlif sahələri əhatə edən mövzularda seminarlar
keçirilmişdir. Eyni zamanda, 2015-ci il iyulun 24-də və oktyabrın 19-da Dövlət Statistika
Komitəsində kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün keçirilmiş ölkənin sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına dair mətbuat konfransı "Açıq qapı" şəklində təşkil edilmişdir.
5.2. Dövlət orqanlarının öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq həyata keçirdikləri
elektron xidmətlər barədə ildə bir dəfədən az olmayaraq ictimai təqdimatlar keçirməsi.
Dövlət Statistika Komitəsində Məlumatların yayılması şöbəsi və aparatın sahə şöbələri
tərəfindən mütəmadi olaraq təşkil olunmuş seminarlarda istifadəçilərə Komitə tərəfindən
təqdim olunan elektron xidmətlər, onlayn müraciət imkanı və xidmətlərdən istifadə qaydaları
haqqında geniş məlumat verilmişdir. Bununla yanaşı, elektron xidmətlər barədə ictimai
təqdimatların keçirilməsi işinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə yaradılmış “E-xidmətlər”
bölməsi saytda yerləşdirilmişdir.
9.2. Açıq hökumət təşəbbüsü üzrə maarifləndirici materialların nəşri və əhali
arasında paylanması.
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən Açıq Hökumətin təşviqi ilə bağlı görülmüş işlər
barədə müvafiq materiallar hazırlanaraq
2015-ci ilin iyul ayında keçirilmiş mətbuat
konfransında iştirakçılara paylanmışdır. Həmçinin "Rəsmi statistika sahəsində Azərbaycan
Respublikasının əsas normativ hüquqi aktlar" kitabının yeni versiyası, "Sahibkar statistika ilə
bağlı nəyi bilməlidir" kitabçası və bu sahədə digər materiallar hazırlanaraq Komitənin rəsmi
internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
9.3. “Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı” çərçivəsində öhdəliklərin icrası istiqamətində
zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi.
Dövlət Statistika Komitəsi kollegiyasının 17.10.2012-ci il tarixli, 29/1 nömrəli qərarı ilə
təsdiq olunmuş tədbirlər planının və Dövlət Statistika Komitəsinin Korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Komissiyasının 2015-ci il üzrə iş planının yerinə yetirilməsinə xüsusi diqqət
yetirilmiş və hər iki sənəddə nəzərdə tutulmuş işlər icra olunmuşdur.
9.4. Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün vətəndaş
cəmiyyəti institutlarına maliyyə dəstəyi.
Azərbaycan statistikasının tarixi, bu günü və inkişaf perspektivləri, sosial-iqtisadi
siyasətin formalaşdırılmasında rolu ilə bağlı məlumatların ictimaiyyətə dolğun şəkildə
çatdırılmasında peşəkar jurnalist yaradıcılığını stimullaşdırmaq üçün Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu ilə birgə 21 sentyabr 2015-ci il tarixdə “Daha
təkmil statistika - daha yaxşı həyat” mövzusunda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi elan
edilmişdir. Müsabiqədə 23 kütləvi informasiya vasitəsindən 35 jurnalist iştirak etmişdir. 19
oktyabr 2015-ci il tarixdə Dövlət Statistika Komitəsində 39 sayda KİV nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilmiş mətbuat konfransında müsabiqənin nəticələri açıqlanmış və qaliblər pul
mükafatı və diplomlarla təltif edilmişlər.
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“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın
aidiyyəti bəndləri üzrə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 2015-ci ildə görülmüş işlər
haqqında məlumat
2.5. Dövlət qurumlarının rəhbərləri tərəfindən mütəmadi olaraq vətəndaşların
birbaşa, o cümlədən səyyar qəbulunun təşkili.
Dövlət Statistika Komitəsinin rəhbər şəxsləri tərəfindən vətəndaşların qəbulu cədvəli,
onların elektron poçt ünvanları və əlaqə nömrələri Komitənin rəsmi internet səhifəsinin
struktur bölməsində yerləşdirilmiş, il ərzində birbaşa sədr və müavinlər tərəfindən 43
vətəndaş qəbul edilmişdir.
9.2. Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üzrə treninqlərin təşkili.
Dövlət Statistika Komitəsi aparatının, Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin işçiləri üçün
2015-ci il oktyabr ayının 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın nümayəndəsinin iştirakı ilə “Maraqlar toqquşmasının
qarşısının alınması” və “Etik davranış qaydaları və prinsipləri, onlara əməl edilməsi ilə bağlı
hüquqi mexanizmlər" mövzusunda təlim keçirilmişdir.
10.1. Dövlət qulluqçuları üçün etik davranış məsələləri üzrə mütəmadi tədris
kursları və treninqlərin təşkil edilməsi.
Dövlət Statistika Komitəsinin aparatında çalışan dövlət qulluqçuları üçün 2015-ci il 05
yanvar tarixli 1/t nömrəli əmrlə təsdiq edilmiş tədris proqramına və yerli statistika
orqanlarında çalışan dövlət qulluqçuları üçün 2015-ci il üzrə tədris planına “Dövlət qulluğu
haqqında”, “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarına dair mövzular daxil edilmiş və
mütəmadi olaraq il boyu məşğələlər keçirilmişdir.
10.2. Etik davranış məsələləri üzrə illik hesabatların hazırlanması (hesabatlarda
aparılmış maarifləndirmə işləri, etik davranış qaydalarının pozulması halları və tətbiq
edilmiş intizam tənbehi tədbirləri göstərilməklə), Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Komissiyaya təqdim edilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması.
Bununla əlaqədar illik hesabat hazırlanmış və 2016-cı il 15 yanvar tarixli R/02 nömrəli
məktubla Komissiyaya göndərilmişdir. İctimaiyyətə açıqlanması üçün hesabat Komitənin
internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
14.4. Dövlət sаtınаlmаlаrı üzrə keçirilən müsabiqələrdə iştirak edən iddiaçıların
hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə şikayətlərə təxirə sаlınmаdаn bахılmаsı üçün
müvafiq tədbirlər görülməsi.
Hesabat dövründə iddiaçılardan şikayət daxil olmadığı üçün onların hüquqlarının
qorunması məqsədi ilə tədbir görülməsinə ehtiyac yaranmamışdır.
14.5. Dövlət satınalmalarında aşkar edilən korrupsiya halları barədə hüquq
mühafizə orqanlarının məlumatlandırılması.
Hesabat dövründə satınalmalar zamanı korrupsiya hallarına rast gəlinməmişdir.
26.1. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq və regional təşkilatlarla
qarşılıqlı fəaliyyət, müxtəlif beynəlxalq proqram və layihələrdə iştirak, habelə bu
sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla və xarici ölkələrin müvafiq orqanları ilə
qarşılıqlı əməkdaşlığın davam etdirilməsi.
“Milli Statistika Sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə dəstək“ adlı ikinci Tvinninq layihəsinin
əsaslandırılmasında korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar məsələyə xüsusi toxunulmuş
və qeyd olunmuşdur ki, “Dövlət Statistika Komitəsi “2012-2015-ci illər üçün korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata keçirilməsində iştirak edir. Eyni
zamanda Dövlət Statistika Komitəsində statistika sahəsində korrupsiyanın qarşısının
alınması yollarını göstərən Fəaliyyət Planı mövcuddur.
26.2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər
Qrupu (GRECO) və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) İstanbul Anti-
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Korrupsiya Fəaliyyət Planı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasına verilmiş
tövsiyələrin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi.
Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci il 15 iyul tarixli 117/t nömrəli əmri ilə yaradılmış
“Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiya” öz işini hər il Komitə tərəfindən hazırlanaraq
təsdiq edilən “Açıq Hökumətin təşviqi və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət
Planlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı İş Planı”na əsasən davam etdirmişdir.
27.1. Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının cəlb edilməsi.
2015-ci ildə fəaliyyət planı üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına vətəndaş cəmiyyəti
institutları cəlb edilmişdir. Belə ki, 2016-cı il üçün Statistik işlər proqramlarının və “2013-2017ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı” və Dövlət
Statistika Komitəsinin iştirak etdiyi digər dövlət proqramları üzrə icrası 2016-cı ildə nəzərdə
tutulan tədbirlər planı”nın layihələri ictimai dinləmələrə təqdim olunmuş və müvafiq qaydada
təsdiq edildikdən sonra Komitənin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş, bu işdə şəffaflıq
təmin edilmişdir.
27.2. Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün vətəndaş
cəmiyyəti institutlarına maliyyə dəstəyi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi.
Azərbaycan statistikasının tarixi, bu günü və inkişaf perspektivləri, sosial-iqtisadi
siyasətin formalaşdırılmasında rolu ilə bağlı məlumatların ictimaiyyətə dolğun şəkildə
çatdırılmasında peşəkar jurnalist yaradıcılığını stimullaşdırmaq üçün Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu ilə birgə 21 sentyabr 2015-ci il tarixdə “Daha
təkmil statistika - daha yaxşı həyat” mövzusunda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi elan
edilmişdir. Müsabiqədə 23 kütləvi informasiya vasitəsindən 35 jurnalist iştirak etmişdir. 19
oktyabr 2015-ci il tarixdə Dövlət Statistika Komitəsində 39 sayda KİV nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilmiş mətbuat konfransında müsabiqənin nəticələri açıqlanmış və qaliblər pul
mükafatı və diplomlarla təltif edilmişlər.
28.2. Dövlət orqanları tərəfindən öz fəaliyyətlərində korrupsiyaya qarşı mübarizə
ilə əlaqədar televiziya və radio proqramlarında xüsusi verilişlərin və debatların təşkil
edilməsi.
Mövzu ilə bağlı cari il oktyabr ayının 25-də Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini
Rauf Səlimov ANS televiziya kanalında "Hesabat" verilişində iştirak etmişdir.
28.3. Dövlət orqanlarına ictimai etimadın artırılması məqsədi ilə onların fəaliyyəti
ilə bağlı təbliğat işinin təşkil edilməsi.
Dövlət Statistika Komitəsi dövlət orqanlarına ictimai etimadın artırılması məqsədi ilə
özünün fəaliyyəti ilə bağlı fəaliyyət planları hazırlamış və Komitənin rəsmi internet
səhifəsində yerləşdirmişdir. Fəaliyyət planına Dövlət Statistika Komitəsinin istehsal etdiyi
məlumatlar, fəaliyyətinin əsas prioritetləri, fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktları, Açıq
Hökumətin təşviqinə dair və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Milli fəaliyyət, "Azərbaycan
2020: Gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasından irəli gələn vəzifələrə dair" planları, şəffaflığın
təmin edilməsi, istifadəçilərin tələbatlarının öyrənilməsi, məlumatların nəşr edilməsi,
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və digər fəaliyyətlərlə bağlı görülmüş işlər daxil edilmişdir.
28.6. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bukletlərin, yaddaş kitabçalarının
və digər maarifləndirici materialların nəşri və əhali arasında paylanması.
2015-ci il ərzində Dövlət Statistika Komitəsi aparatının şöbələrində "Korrupsiyaya
qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu" mövzusunda məşğələlər
keçirilmiş və qanunun müddəaları üzrə işçilər maarifləndirilmişlər. Eyni ilə korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 6 səhifəlik materiallar hazırlanmış və iyul ayında mətbuat orqanlarının
nümayəndələrinə təqdim olunmuşdur. Hazırlanmış materiallara korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair fəaliyyət planı, bu sahədə görüləcək işlərin planı, korrupsiya ilə bağlı
müraciət, ərizə və şikayətlərə baxılması, cavablandırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
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təlim modulu, Komitədə qaynar xəttin mövcudluğu və s. barədə məlumatlar daxil edilmiş və
bu sahəni əhatə edən ətraflı materiallar Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
2012-2015-ci illərdə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsində Açıq Hökumətin təşviqi və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair
Milli Fəaliyyət Planlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı İş Planı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icrasına Komitə tərəfindən xüsusi diqqət yetirilmiş və bu sahədə görülmüş işlər barədə illik
hesabatlar Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına və
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
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