Dövlət Statistika Komitəsinin etik davranış məsələləri üzrə
2016-ci il üçün hesabatı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 aprel tarixli, 1993 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın icrasını təmin etmək məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsi kollegiyasının
2016-cı il 22 iyun tarixli, 6/1 nömrəli qərarı ilə 2016-cı il üçün Tədbirlər Planı təsdiq
olunaraq icrası təmin edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsində çalışan dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış
qaydaları və prinsiplərinin öyrənilməsi sahəsində işlər 2016-cı ildə də davam etdirilmiş,
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 21-ci maddəsinə əsasən onların bu qaydalara əməl etmələri nəzarətdə
saxlanılmışdır.
Dövlət Statistika Komitəsinin 2016-cı il 30 mart tarixli 30/t nömrəli əmri ilə təsdiq
edilmiş Təlim proqramına “Dövlət qulluğu haqqında”, “Dövlət qulluqçularının etik davranış
qaydaları haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası
qanunlarının və digər qanunvericilik aktlarının öyrənilməsinə dair mövzular daxil edilmiş,
praktiki təlim və məşğələlərin müntəzəm keçirilməsinə nəzarət edilmişdir. Məşğələlərin
səmərəliliyinin artırılmasını təmin etmək məqsədi ilə aparatın hər bir struktur bölməsində
işçilərin mənimsəmə qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsi jurnalları tərtib edilmiş və şöbə
müdirləri məşğələlərin

nəticələri barədə hər ayın sonunda rəhbərliyə arayışlar təqdim

etmişlər.
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
11-1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq Dövlət Statistika Komitəsində 2016-cı il 24 noyabr tarixli
193/t nömrəli əmrlə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatların qəbul
edilməsi, qeydə alınması və araşdırılması məqsədilə səlahiyyətli şəxs müəyyən edilmişdir.
2016-cı il noyabr ayının 11-də Dövlət Statistika Komitəsinin gənc əməkdaşları üçün
etik davranış məsələləri üzrə təlim keçirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində yaradılmış etik məsələlər üzrə
xüsusi bölmənin aktuallığının saxlanılmasına nəzarət edilmiş, etik davranış qaydalarının
pozulmasının qarşısının alınması və profilaktikası üzrə həyata keçirilən tədbirlərlə yanaşı
bu cür hallara yol verən dövlət qulluqçuları barədə intizam tənbeh tədbirləri tətbiq
edilmişdir.
Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin 2016-cı il 28 mart tarixli 287/k, 288/k, 289/k və
22 iyul tarixli 577/k nömrəli əmrləri ilə hesabat və icra intizamında yol verdikləri nöqsanlara

və icra intizamına nəzarəti lazımi səviyyədə təşkil etmədiklərinə görə Şəki Şəhər Statistika
İdarəsinin rəisi Lütfəli Bəxtiyar oğlu Əliyevə, Bərdə Rayon Statistika İdarəsinin rəisi Əlövsət
Nüsrət oğlu Məmmədova, Siyəzən Rayon Statistika İdarəsinin rəisi Bəhram Mirzəcan oğlu
Sultanova, “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 5-ci maddəsinin tələblərini yerinə yetirmədiklərinə görə isə Şəki
Şəhər Statistika İdarəsinin baş mühasibi Xuraman Şamil qızı Mustafayevaya, Bərdə Rayon
Statistika İdarəsinin baş mühasibi Fərhad Qara oğlu Qasımova, Göygöl Rayon Statistika
İdarəsinin baş mühasibi Kimya Hacıbala qızı Abbasovaya töhmət intizam tənbeh tədbiri
tətbiq edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən etik davranış qaydalarının
pozulması hallarının qarşısının alınması istiqamətində profilaktik tədbirlərin davam
etdirilməsi, müasir idarəçilik üsullarının tətbiq edilməsi və bu sahədə şəffaflığın təmin
edilməsi daim diqqət mərkəzindədir.

