“Açıq Hökumətin təşviqinə dair Milli Fəaliyyət Planından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2018-ci il üçün tədbirlər planı” üzrə görülmüş işlərə dair hesabat
Sıra
N-si
1.1.

Tədbirin adı
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın
təkmilləşdirilməsi, siyahıda olan, lakin tam fəaliyyət
göstərməyən xidmətlərin fəaliyyətinin təmin edilməsi
və “Elektron hökumət” portalına yeni xidmətlərin
inteqrasiya edilməsi

İcra
müddəti
2016-2018

1.3.

“Elektron hökumət” portalının imkanları və istifadəsi
ilə bağlı vətəndaşlar arasında ictimai maarifləndirmə
tədbirlərinin və təqdimatların keçirilməsi

2016-2018

2.4.

Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin mobil
versiyalarının hazırlanması, sosial şəbəkələrdə
səhifələrinin açılması və onların aktiv fəaliyyətinin
təmin edilməsi

2016-2018

4.1.1
.

Açıq Hökumət prinsiplərinin təşviqi və korrupsiyanın
qarşısının alınması istiqamətlərində qeyri-hökumət
təşkilatlarının layihə və təşəbbüslərinə dəstəyin
prioritet istiqamət kimi müəyyən edilməsi

2016-2018

Görülmüş işlər
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin təşkili sahəsində
təkmilləşdirmə işləri aparılaraq elektron xidmətlərdən istifadə qaydaları barədə təlimatlar
yenidən işlənmiş, elektron xidmətlər üzrə yeni bildiriş formaları hazırlanaraq onların
avtomatik rejimdə sorğu edən şəxslərə göndərilməsi tam təmin edilmişdir. Elektron
imzanın tətbiqi üçün müvafiq hazırlıq işləri görülmüş, o cümlədən proqram modullarının
hazırlanması təmin edilmiş, həmçinin elektron imzanın bilavasitə “Elektron hökumət”
portalı üzərindən həyata keçirildiyi nəzərə alınaraq Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyinin əməkdaşları ilə görüşlər təşkil edilərək müzakirələr
aparılmışdır. Elektron imzanın praktiki istifadəsi ilə bağlı Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş texniki tələblərə uyğun olaraq, statistik
vahidlərin identifikasiya kodları uçot vahidlərinin eyniləşdirmə nömrələri (VÖEN) ilə
uyğunlaşdırılmış, məlumat bazalarında zəruri dəyişikliklər edilmiş, statistik vahidlərin
hesabatların elektron təqdimatı sisteminə elektron imza ilə daxil olması texnologiyası
müəyyənləşdirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsində
əks olunmuş 5 adda elektron xidmət haqqında məlumat hazırlanmış və Komitənin internet
səhifəsində yerləşdirilmişdir. Bununla yanaşı, Komitədə keçirilən tədbirlərdə, istifadəçilərlə
görüşlərdə Dövlət Statistika Komitəsində həyata keçirilən elektron xidmətlər haqqında
məlumat verilərək maarifləndirmə tədbirləri görülmüşdür.
Komitənin internet səhifəsinin mobil versiyasının mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsi və
statistik məlumatların vaxtlı-vaxtında yenilənməsi davam etdirilmiş, yerləşdirilən
məlumatların vaxtının da göstərilməsi təmin edilmişdir. “Facebook” sosial şəbəkəsində
Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsinin aktiv fəaliyyəti təmin edilmiş, həmçinin
“Tvitter” və “Youtube” sosial şəbəkələrində müvafiq səhifələr yaradılaraq onlar Komitənin
internet saytına inteqrasiya olunmuşdur. Hesabat ilində hər gün saytdan orta hesabla
8520 istifadəçi bəhrələnmişdir.
Statistik informasiya dəstəyi ilə bağlı il ərzində Dövlət Statistika Komitəsinə 22 qeyrihökumət təşkilatından müraciət daxil olmuş və hər biri müvafiq qaydada
cavablandırılmışdır.
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Sıra
N-si
4.2.1
.

Tədbirin adı
İctimai şuraların fəaliyyətinin təşkil edilməsi,
gücləndirilməsi və davamlılığının təmin edilməsi

İcra
müddəti
2016-2018

İctimai şuraların tərkibi və fəaliyyəti ilə bağlı rəsmi
internet resurslarında ayrıca bölmələrin yaradılması
və məlumatların mütəmadi yenilənməsi
Büdcə təşkilatları tərəfindən dövlət satınalmaları ilə
bağlı
məlumatların
internet
səhifələrində
yerləşdirilməsi

2016-2018

8.6.

“ASAN xidmət” mərkəzlərində rəhbər tutulan fəaliyyət
prinsipləri və şəffaflıq standartlarının dövlət
orqanlarında tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsi

2016-2018

8.7.

Sahibkarların qarşılaşdıqları problemlərin həlli
məqsədi ilə onların müraciətlərinə baxılması işinin
təkmilləşdirilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi

2016-2018

8.9.

İqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar, onların
məqsədi
və
mahiyyəti
barədə
ictimaiyyətin
məlumatlandırılmasının təmin edilməsi

2016-2018

4.2.2
.
5.6.

2016-2018

Görülmüş işlər
Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasının fəaliyyəti 2018-ci il üçün təsdiq
olunmuş iş planı əsasında təşkil edilmiş, il ərzində Şuranın 2 iclası keçirilmiş və
ümumilikdə 4 məsələ müzakirə olunmuşdur.
Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsindəki “Statistika Şurası” bölməsi il ərzində
mütəmadi olaraq aktuallaşdırılmışdır.
2018-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsində 25 tender proseduru keçirilmiş və
qanunvericiliyə uyğun olaraq, hər biri ilə bağlı zəruri məlumatlar müvafiq qaydada
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi
Dövlət Xidmətinin internet səhifəsində yerləşdirilmiş və “Respublika” qəzetində dərc
edilmişdir.
“ASAN könüllülər”in Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təşkil edilən bəzi seçmə statistik
müayinələrə cəlb olunması və statistika orqanlarında onların təcrübə keçmələri
imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir şəhər,
Bərdə, Qəbələ, Quba, Masallı və Sabirabad rayon statistika idarələrinə rayon (şəhər)
ərazisində fəaliyyət göstərən “ASAN xidmət” mərkəzləri ilə işgüzar əlaqələrin qurulması,
könüllüləri müayinələrin keçirilməsi ilə bağlı məlumatlandırmaları barədə (2018-ci il 15
noyabr tarixli, 01/2–82 nömrəli məktub) tapşırıq verilmişdir.
Sahibkarların qarşılaşdıqları problemlərin öyrənilməsi və həlli məqsədilə internet
səhifəsində “Sahibkar üçün 7 sual” rəy sorgusu keçirilmiş, hər rübün yekunu üzrə nəticələr
əldə olunmuş və Komitənin Elmi-metodoloji şurasında müzakirə edilərək aidiyyəti üzrə
müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Sorğuda ümumilikdə 345 nəfər iştirak etmişdir.
Statistika sahəsində həyata keçirilən islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri
üzrə yenilənmiş hesabat formaları və onların tərtibinə dair metodoloji izahlar, həmçinin
iqtisadiyyatın sahələrinə dair statistik göstəricilər 1995-ci ildən sonrakı illər üzrə
yenilənərək Komitənin internet səhifəsinin müvafiq olaraq “E-hesabatlar”, “Statistik
məlumat bazası” və “İnteraktiv cədvəllər” bölmələrində yerləşdirilmiş və bu haqda məlumat
Komitənin internet səhifəsi vasitəsilə istifadəçilərə çatdırılmışdır. Bununla yanaşı ElmiTədqiqat və Statistik İnnovasiyalar Mərkəzi (ETSİM) tərəfindən nəşr olunan “Statistika
xəbərləri” elmi-praktik jurnalı vasitəsilə, həmçinin Komitənin rəhbərliyi və şöbə müdirləri
tərəfindən televiziya müsahibələrində, istifadəçilərlə görüşlərdə Dövlət Statistika
Komitəsində həyata keçirilən islahatlar haqqında geniş məlumatlar verilərək
maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilmiş, ETSİM-in internet səhifəsində iqtisadiyyatın
ayrı-ayrı sahələri üzrə məlumat bazası, statistik təhlil və tədqiqat işlərinə dair məlumatlar
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İcra
müddəti

Sıra
N-si

Tədbirin adı

10.2.

Müxtəlif hədəf qrupları, o cümlədən dövlət qulluqçuları üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik
davranış üzrə təhsil-tədris proqramlarının hazırlanması, təlim və treninqlərin keçirilməsi, belə
təşəbbüslərin dəstəklənməsi
Açıq Hökumət və korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində sosial çarxların, bukletlərin, yaddaş
kitabçalarının və digər maarifləndirici materialların
nəşri və paylanması
Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqi prosesinə
informasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə tədbirlərin
görülməsi, dövlət orqanları tərəfindən Fəaliyyət
Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasına məsul
şəxslərin müəyyən edilməsi

2016-2018

11.2.

Dövlət orqanlarının daxili nəzarət qurumları ilə
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış
orqanlar arasında məlumat mübadiləsi və səmərəli
əlaqələndirmənin təşkili

2016-2018

11.5.

Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası
üçün vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın
qurulması və onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi

2016-2018

10.4.

11.1.

2016-2018

2016-2018

Görülmüş işlər
yerləşdirilmişdir.
İşçilərin bilik və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə “Dövlət qulluğu haqqında” ,
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”, “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları”
mövzuları daxil edilməklə təsdiq edilmiş təlim proqramı əsasında Dövlət Statistika
Komitəsinin gənc əməkdaşlarıi üçün təlimlər təşkil edilmiş və bu təlimlərdə 96 nəfər iştirak
etmişdir.
2018-ci ildə hüquqpozmalar statistikasına dair nəşr olunmuş “Azərbaycanda cinayətkarlıq”
adlı bülletenlər və “Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar” adlı məcmuə təyin
olunmuş müddətlərdə Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin Fəaliyyət Planı üzrə icrası nəzərdə tutulmuş tapşırıqların
monitorinqi prosesi Komitədə hal-hazırda tətbiq olunan İRMbusinessDoc “Sənəd
dövriyyəsi-kargüzarlıq” proqram təminatı vasitəsilə həyata keçirilir. Belə ki, bu proqram
təminatı vasitəsilə “Açıq Hökumətin təşviqinə dair Milli Fəaliyyət Planı”ndan irəli gələn
vəzifələrin icrası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində icrası nəzərdə tutulmuş “Sənəd
dövriyyəsi-kargüzarlıq” proqram təminatının elektron informasiya məlumat bazasına daxil
edilməsi, icra tarixinə uyğun olaraq tapşırıqlara elektron nəzarət, icra olunmuş məsələlərin
elektron şəkildə arxivləşdirilməsi, çapı və s. təmin edilir.
2018-ci ildə statistika sistemində korrupsiya halları aşkar edilmədiyindən, hüquq mühafizə
orqanlarına məlumat verilməsi zərurəti yaranmamışdır. 2017-ci ilin yekunları üzrə
“Azərbaycanda cinayətkarlıq” və “Azərbaycanda məhkumetmə və məhkəmələrdə baxılan
işlər” adlı statistik bülletenlər hazırlanmışdır. Sözügedən statistik nəşrlərdə ölkə üzrə
korrupsiya cinayətlərinə dair məlumatlar dərc edilmiş, nəşrlər ölkənin rəhbər orqanlarına
və digər istifadəçilərə göndərilmiş, eləcə də həmin məlumatlara əlçatanlığın təmin edilməsi
məqsədilə Komitənin rəsmi internet səhifəsinə yerləşdirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsində
yerləşdirilmiş 5 adda elektron xidmət haqqında məlumatlardan, Komitənin rəhbərliyi və
şöbə müdirləri tərəfindən televiziya müsahibələrində, mətbuat konfranslarında,
istifadəçilərlə görüşlərdə Dövlət Statistika Komitəsində həyata keçirilən islahatlar haqqında
məlumatlardan, Komitənin internet səhifəsində yenilənən statistik məlumatlardan,
statistika sahəsində həyata keçirilən islahatlar nəticəsində Komitənin rəsmi internet
səhifəsinin “Statistik məlumat bazası”, “İnteraktiv cədvəllər” və “E-hesabatlar” bölmələrində
yerləşdirilmiş yeni məlumatlardan, eyni zamanda ETSİM tərəfindən nəşr olunan “Statistika
xəbərləri” jurnalı vasitəsilə yayılan aktual məlumatlardan digər istifadəçilər kimi, vətəndaş
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Sıra
N-si

11.6.

Tədbirin adı

Açıq hökumət və korrupsiyanın qarşısının alınması
üzrə tədbirlərin icra vəziyyəti və qiymətləndirilməsi ilə
bağlı
ixtisaslaşmış
sorğuların,
araşdırmaların
keçirilməsi və nəticələrinin elan edilməsi

İcra
müddəti

2016-2018

Görülmüş işlər
cəmiyyəti institutlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də yararlanmış
və mütəmadi olaraq onların sorğuları cavablandırılmışdır.
Bunlarla yanaşı, “Facebook” sosial şəbəkəsində Dövlət Statistika Komitəsinin səhifəsinin
çoxsaylı izləyiciləri arasında, həmçinin ənənəvi istifadəçilərlə maarifləndirici xarakterli
tədbirlər həyata keçirilmiş, Dövlət Statistika Komitəsində keçirilən konfranslarda vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmiş,
onlar “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair
Dövlət Proqramı” və ”Açıq Hökumətin təşviqinə dair Milli Fəaliyyət Planı” üzrə 2018-ci il
üçün tədbirlər planında nəzərdə tutulan işlər haqqında məlumatlandırılmışlar.
Etik davranış qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması və profilaktikası üzrə tədbirlər
həyata keçirilmiş, işlərində nöqsanlara yol vermiş 5 nəfər dövlət qulluqçusuna qarşı
intizam tənbeh tədbiri tətbiq edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində onlayn rejimdə istifadəçilərlə sorğu
keçirilmiş, sorğuda kütləvi informasiya vasitələrinin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının
nümayəndələri də iştirak etmiş və onlar tərəfindən Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyəti,
veb-saytından istifadə, informasiya istifadəçilərinə göstərilən xidmətin səviyyəsi, Komitənin
təqdim etdiyi statistik məlumatların hazırlanması metodları, statistika sahəsində həyata
keçirilən islahatlar, yayılan məlumatların dolğunluğu və s. qiymətləndirilmişdir.

