19.05.2016-ci il tarixli 160104400040 nömrəli Əmrlə təsdiq edilmişdir
“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nın Azərbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent
üzrə Dövlət Komitəsində icrası üzrə illik iş planı
MFP
№-si

1.1.

1.3.

1.4.

2.4.

Tədbirin adı

Qiymətləndirmə
indikatorları

1. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il Elektron xidmət növlərinin
24 noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
siyahısında olan
“Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın
təkmilləşdirmələr, portalda
təkmilləşdirilməsi, siyahıda olan, lakin tam fəaliyyət
fəaliyyəti təmin edilən və
göstərməyən xidmətlərin fəaliyyətinin təmin edilməsi və yeni inteqrasiya edilən
“Elektron hökumət” portalına yeni xidmətlərin
elektron xidmətlər və
inteqrasiya edilməsi
onların sayı
“Elektron hökumət” portalının imkanları və istifadəsi ilə
Keçirilmiş ictimai
bağlı vətəndaşlar arasında ictimai maarifləndirmə
maarifləndirmə tədbirləri
tədbirlərinin və təqdimatların keçirilməsi
və təqdimatlar
Elektron xidmətlərin tətbiqi ilə əlaqədar dövlət orqanları
tərəfindən tələb edilən rəsmi sənəd və arayışların
sayının azaldılmasının təmin edilməsi

Asanlaşan prosedurlar və
həyata keçirilmiş
tədbirlərlə bağlı
məlumatlar

2. İnformasiya əldə edilməsinin təmin olunması
Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin mobil
Hazırlanmış mobil
versiyalarının hazırlanması, sosial şəbəkələrdə
versiyalar və həyata

İcraçı

İcra
müddəti
(illər üzrə)

İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsi, Qanunvericilik və 2016-2018
hüquq ekspertizası
şöbəsi
İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsi
Qanunvericilik və hüquq
ekspertizası şöbəsi,
İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsi
İnformasiya
texnologiyaları və

2016-2018

2016-2017

2016-2018

4.1.1.

4.1.3.

4.2.1.

4.2.2.

5.6.

səhifələrinin açılması və onların aktiv fəaliyyətinin təmin keçirilmiş tədbirlərlə bağlı
ictimaiyyətlə əlaqələr
edilməsi
məlumatlar
şöbəsi
4. Vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin fəaliyyətinin genişlənməsi və ictimai iştirakçılığın artması sahəsində
4.1. Vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi
Açıq hökumət prinsiplərinin təşviqi və korrupsiyanın
Prioritetin müəyyən edilmə İnformasiya
qarşısının alınması istiqamətlərində qeyri-hökumət
forması və dəstəklənən
texnologiyaları və
təşkilatlarının layihə və təşəbbüslərinə dəstəyin prioritet layihələrin sayı
ictimaiyyətlə əlaqələr
istiqamət kimi müəyyən edilməsi
şöbəsi, Qanunvericilik və
hüquq ekspertizası
şöbəsi
“Açıq hökumət tərəfdaşlığı” vətəndaş cəmiyyəti
Platformanın yaradılması
İnformasiya
platformasının yaradılması və fəaliyyətinin
və fəaliyyətinin təmin
texnologiyaları və
dəstəklənməsi
edilməsi üzrə tədbirlər
ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsi, Qanunvericilik və
hüquq ekspertizası
şöbəsi
4.2. İctimai iştirakçılığın genişləndirilməsi
İctimai şuraların fəaliyyətinin təşkil edilməsi,
Yeni yaradılmış ictimai
İnformasiya
gücləndirilməsi və davamlılığının təmin edilməsi
şuralar, onların fəaliyyəti
texnologiyaları və
ilə bağlı məlumatlar
ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsi, Qanunvericilik və
hüquq ekspertizası
şöbəsi
İctimai şuraların tərkibi və fəaliyyəti ilə bağlı rəsmi
İnternet resurslarda
İnformasiya
internet resurslarında ayrıca bölmələrin yaradılması və
elektron bölmələrin
texnologiyaları və
məlumatların mütəmadi yenilənməsi
fəaliyyəti və yerləşdirilmiş ictimaiyyətlə əlaqələr
məlumatların sayı
şöbəsi
5. Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi
Büdcə təşkilatları tərəfindən dövlət satınalmaları ilə
Satınalmalarla bağlı
İşlər şöbəsi, İnformasiya
bağlı məlumatların internet səhifələrində yerləşdirilməsi məlumatların açıqlanması texnologiyaları və
ictimaiyyətlə əlaqələr

2016-2018

2016

2016-2018

2016-2018

2016-2018

8.6.

8.7.

şöbəsi, komitə yanında
Texniki Tənzimləmə və
Standartlaşdırma üzrə
Dövlət Nəzarəti Xidməti,
komitə yanında Dövlət
Akkreditasiya Xidməti,
komitə yanında Dövlət
Metrologiya Xidməti,
Azərbaycan
Standartlaşdırma və
Sertifikatlaşdırma
İnstitutu, Respublikas
Elmi-Texniki Kitabxanası
8. Korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində tədbirlər və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
“ASAN xidmət” mərkəzlərində rəhbər tutulan fəaliyyət
Həyata keçirilmiş tədbirlər Qanunvericilik və hüquq
prinsipləri və şəffaflıq standartlarının dövlət
ekspertizası şöbəsi,
orqanlarında tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin həyata
Texniki tənzimləmə və
keçirilməsi
standartlaşdırma şöbəsi,
İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsi, Daxili nəzarət
sektoru
Sahibkarların qarşılaşdıqları problemlərin həlli məqsədi Müraciətlərə baxılması
İnformasiya
ilə onların müraciətlərinə baxılması işinin
işində olan
texnologiyaları və
təkmilləşdirilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi
təkmilləşdirmələr
ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsi, Daxili nəzarət
sektoru Qanunvericilik
və hüquq ekspertizası
şöbəsi, Metrologiya
şöbəsi, Patent şöbəsi,

2016-2018

2016-2018

8.9.

10.2.

10.4.

Ümumi şöbə, komitə
yanında Texniki
Tənzimləmə və
Standartlaşdırma üzrə
Dövlət Nəzarəti Xidməti,
komitə yanında Dövlət
Akkreditasiya Xidməti,
komitə yanında Dövlət
Metrologiya Xidməti,
Azərbaycan
Standartlaşdırma və
Sertifikatlaşdırma
İnstitutu, Sənaye
Mülkiyyəti Obyektlərinin
Ekspertizası Mərkəzi
(AzPatent), TəcrübəSınaq Mərkəzi
(AzTEST), komitənin
Apellyasiya Şurası
İqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar, onların
Həyata keçirilmiş
İnformasiya
məqsədi və mahiyyəti barədə ictimaiyyətin
məlumatlandırma tədbirləri texnologiyaları və
məlumatlandırılmasının təmin edilməsi
ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsi
10. Maarifləndirmə və əməkdaşlıq
Müxtəlif hədəf qrupları, o cümlədən dövlət qulluqçuları
Hazırlanmış tədris
Qanunvericilik və hüquq
üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik davranış üzrə proqramlarının, keçirilmiş
ekspertizası şöbəsi,
təhsil-tədris proqramlarının hazırlanması, təlim və
təlim və treninqlərin və
Daxili nəzarət sektoru,
treninqlərin keçirilməsi, belə təşəbbüslərin
cəlb edilmiş şəxslərin sayı Kadrlar şöbəsi
dəstəklənməsi
Açıq hökumət və korrupsiyaya qarşı mübarizə
Hazırlanmış və paylanmış İnformasiya
sahəsində sosial çarxların, bukletlərin, yaddaş
təşviqat materialları
texnologiyaları və

2016-2018

2016-2018

2016-2018

11.1.

11.2.

11.5.

11.6.

kitabçalarının və digər maarifləndirici materialların nəşri barədə məlumat
ictimaiyyətlə əlaqələr
və paylanması
şöbəsi
11. Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqi və nəzarətin təşkili
Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqi prosesinə
Elektron proqram
İnformasiya
informasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə tədbirlərin
təminatının hazırlanması,
texnologiyaları və
görülməsi, dövlət orqanları tərəfindən Fəaliyyət
məsul şəxslərin müəyyən
ictimaiyyətlə əlaqələr
Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasına məsul
edilməsi və onlar üçün
şöbəsi, Daxili nəzarət
şəxslərin müəyyən edilməsi
təlimlərin keçirilməsi
sektoru
Dövlət orqanlarının daxili nəzarət qurumları ilə
Yaradılmış əlaqələndirmə Daxili nəzarət sektoru
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış
mexanizmi
orqanlar arasında məlumat mübadiləsi və səmərəli
əlaqələndirmənin təşkili
Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası
Dəstəklənmiş layihələrin
İnformasiya
üçün vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın
sayı
texnologiyaları və
qurulması və onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi
ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsi, Qanunvericilik və
hüquq ekspertizası
şöbəsi
Açıq hökumət və korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə Həyata keçirilmiş sorğu və İnformasiya
tədbirlərin icra vəziyyəti və qiymətləndirilməsi ilə bağlı
araşdırmalar barədə
texnologiyaları və
ixtisaslaşmış sorğuların, araşdırmaların keçirilməsi və
məlumat
ictimaiyyətlə əlaqələr
nəticələrinin elan edilməsi
şöbəsi Daxili nəzarət
sektoru

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

