Təsdiq edirəm:
Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin
birinci müavini Yaqub Eyyubov

11.03.2020-ci il

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Tikintiyə icazələrin verilməsi işçi qrupunun
2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı
Mövcud
Sıra
vəziyyət
İndikatorlar
№-si
(2019-cu
il üzrə)

Metodologiya

Görüləcək tədbirlər

Son icra
müddəti

İcra orqanları

Məsul
şəxslər

Doing Business Hesabatı

1.

Bu indikator bütün icazə və
lisenziyaların alınması, rüsumların
ödənilməsi, yoxlamaların aparılması
və zəruri kommunal şəbəkələrə
qoşulmalar daxil olmaqla biznes
subyektinin tikiləcək obyektin
inşasına və istismarına icazə
alınması üçün keçdiyi prosedurları,
sərf etdiyi vaxt və xərcləri ölçür.
Tikintiyə
59-cu yer, Əlavə olaraq, indikator tikinti norma
icazələrin
73.4 bal və qaydalarının keyfiyyətini (0-2),
verilməsi
binalarda tikintidən əvvəl (0-1),
tikinti zamanı (0-3) və tikintidən
sonra (0-3) keyfiyyətə nəzarət və
təhlükəsizlik mexanizmlərinin
gücünü, məsuliyyət və sığorta
rejimlərini (0-2) və peşəkar
sertifikasiyaya olan tələbləri (0-4)
qiymətləndirərək ümumilikdə tikinti
obyektlərinin keyfiyyətinə nəzarət

“Bəzi tikinti obyektlərinə tikintiyə icazə və tikinti obyektinin istismarına icazə verilməsinin
sadələşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
28.12.2018-ci il tarixli 460 nömrəli Fərmanının icrası ilə bağlı inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi
və genişləndirilməsi sahəsində aidiyyəti qurumlar tərəfindən aşağıdakı istiqamətlərdə müvafiq
işlərin görülməsi və bu sahədə işçi qrupu tərəfindən həmin qurumlara zəruri dəstəyin
göstərilməsi:

1. “Tikintiyə və istismara icazələrin
verilməsi icraatında iştirak edən
qurumların daxili elektron sənəd
dövriyyəsi sisteminin “Bir pəncərə”
elektron
müraciət
sistemi
ilə
əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi
üzrə tədbirlərin görülməsi;

Dekabr
2020-ci il
(sonradan
davam
edəcək)

Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi, Fövqəladə
Hallar Nazirliyi, Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
Səhiyyə Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidməti, “Azərsu” ASC,
“Azərişıq” ASC,
“Azəriqaz” İB, yerli icra
hakimiyyəti orqanları

A.İsgəndərov,
aidiyyəti
qurumların işçi
qrupunda
təmsil olunan
nümayəndələri

indeksini (0-15) ölçür:
Tikintiyə icazələrin verilməsi
indikatoru aşağıdakı 4 əsas altindikatorun qiymətləndirilməsi
nəticəsində müəyyən edilir:
1. Tikinti obyektinin inşasına
icazə alınması üçün tələb olunan
prosedurlar (sayı);
2. İcazənin alınmasına tələb
olunan prosedurlara sərf edilən
vaxt (təqvim günləri);
3. İcazənin alınmasına tələb
olunan prosedurlara sərf edilən
xərclər (adambaşına düşən milli
gəlirə nisbətdə, faizlə);
4. Tikintidə keyfiyyətə nəzarət
indeksi (0 (aşağı)-15 (yüksək) bal
amplitudası).
Tikintiyə icazələrin verilməsi üzrə
ümumi ölkə reytinqi tikintiyə
icazələrin verilməsi üzrə ölkəyə
verilmiş ballar nəticəsində
formalaşır və qiymətləndirmə
komponentinin tərkibinə daxil olan
hər bir alt-indikator üzrə toplanmış
balların ədədi ortası əsas götürülür.

2. Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və
Ünvan Reyestri Xidmətinin “Bir
pəncərə”
elektron
müraciət
sisteminə inteqrasiyasının təmin
edilməsi
ilə
bağlı
tədbirlərin
görülməsi;
3. Daşınmaz əmlaka dair çıxarış
sənədlərinin
sistem
vasitəsilə
avtomatik alınması və təqdim
edilmiş sənədin verifikasiyası və
obyektin yerləşmə mövqeyi və
döngə
koordinatlarına
dair
məlumatların
dəqiqləşdirilməsi
məqsədilə İqtisadiyyat
Nazirliyi
yanında Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidmətinin müvafiq xidmətlərinin
“Bir pəncərə” elektron müraciət
sisteminə inteqrasiyasının təmin
edilməsi ilə bağlı lazımi tədbirlərin
həyata keçirilməsi;

İyun
2020-ci il

Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə A.İsgəndərov,
Dövlət Agentliyi,
Ş. Abdullayev
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidməti

İyun
2020-ci il

Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə A.İsgəndərov,
Dövlət Agentliyi, İqtisadiyyat H.Şükürov,
Ş.Abdullayev
Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidməti

4..Tikintiyə və istismara icazə
alınması üzrə maliyyə ödənişlərinin
onlayn hesablanması məqsədilə
“Bir pəncərə” elektron müraciət
sistemində elektron kalkulyatorun
yaradılması ilə bağlı tədbirlərin
görülməsi;

Sentyabr
2020-ci il

Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi,
Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi,
“Azərsu” ASC,
“Azərişıq” ASC,
“Azəriqaz” İB

A.İsgəndərov,
T.Yəhyayev,
aidiyyəti
qurumların işçi
qrupunda
təmsil olunan
nümayəndələri

5..Ölkə üzrə ekspertizası tələb
olunan obyektlərin tikintisinə icazə
üçün elektron müraciət sisteminin
yaradılması ilə bağlı tədbirlərin
görülməsi;

Dekabr
2020-ci il
(sonradan
davam
edəcək)

Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi, Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi, Fövqəladə Hallar
Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti orqanları

A.İsgəndərov,
H.Şükürov,
T. Yəhyayev
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6...Bakı
şəhəri
üzrə
məlumatlandırma icraatının aid
olduğu tikinti obyektləri üçün
məlumatlandırmanın “Bir pəncərə”
elektron müraciət sistemi vasitəsilə
tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi;

7. “Bir pəncərə” elektron müraciət
sistemi vasitəsilə icazə, rəy və
texniki şərtlər verən qurumlar üçün
təlimatların hazırlanması;
8. “Bir pəncərə” elektron müraciət
sisteminə dair “Tikintiyə icazə üzrə
yeni
rəqəmsal
sistem
Azərbaycanda”
şüarı
altında
Azərbaycan və ingilis dillərində
bilbordların
hazırlanması
və
müvafiq yerlərdə (o cümlədən,
ASAN xidmət mərkəzlərində, Əmlak
Xidmətləri Məkanında, İqtisadiyyat
Nazirliyinin
mərkəzlərində, KOB
evlərində və s.) yerləşdirilməsi;
9. Tikintiyə icazə və tikinti
obyektlərinin
istismarına
icazə
verilməsi işinin qanunvericilikdə
müəyyən edilmiş tələblərə və
müddətlərə uyğun təşkili;
10. “Bir pəncərə” elektron müraciət
sisteminin əsas xüsusiyyətləri və
ötən dövrdə əldə olunan təcrübələr
mövzusunda aidiyyəti orqanların
əməkdaşları
üçün
seminar
keçirilməsi
və
nəticəsinin
qiymətləndirilməsi;

Dekabr
2020-ci il
(sonradan
davam
edəcək)

Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi,
Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi, Bakı
şəhərinin inzibati ərazisinə
daxil olan rayon icra
hakimiyyəti orqanları

T.Yəhyayev,
A.İsgəndərov

İyun
2020-ci il

Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi,
Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi

A.İsgəndərov,
H. Şükürov

Aprel
2020-ci il

Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi, İqtisadi
İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi,
Azərbaycan Dövlət Reklam
Agentliyi, İqtisadiyyat
Nazirliyi, Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyi,
Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

T.Yəhyayev,
E.Hüseynli

Mütəmadi

Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi,
yerli icra hakimiyyəti
orqanları

İşçi qrupun
bütün üzvləri müvafiq
fəaliyyət
sahələri üzrə

Sentyabr
2020-ci il

İşçi qrupun
Dövlət Şəhərsalma və
bütün üzvləri Arxitektura Komitəsi, İqtisadi
müvafiq
İslahatların Təhlili və
fəaliyyət
Kommunikasiya Mərkəzi
sahələri üzrə

3

11. “Bir pəncərə” elektron müraciət
sisteminin ölkə üzrə tətbiqinin
genişləndirilməsi məqsədilə yerli Aprel-iyun,
icra
hakimiyyəti
orqanlarının sentyabrtikintiyə icazə verilməsi ilə əlaqəli
oktyabr
məsul əməkdaşları üçün müvafiq 2020-ci il
maarifləndirici
tədbirlərin
keçirilməsi;

12. Bəzi tikinti obyektlərinin tikintisi
və istismarına icazələrin verilməsi
üzrə aparılmış islahatlarla bağlı,
eləcə
də
tikintiyə
icazələrin
verilməsi
icraatı
çərçivəsində
məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması
məqsədilə tikinti şirkətləri ilə
görüşlərin keçirilməsi;

Mart-iyun,
sentyabroktyabr
2020-ci il

Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi,
D.Dövlətxanov,
T.Yəhyayev,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi,
Z.Rzayeva
yerli icra hakimiyyəti
orqanları

Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi, Kiçik
və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyi, Azərbaycan
D.Dövlətxanov,
Respublikası Sahibkarlar
T.Yəhyayev,
(İşəgötürənlər) Təşkilatları
müvafiq
Milli Konfederasiyası,
fəaliyyət
İqtisadi İslahatların Təhlili və sahələri üzrə
Kommunikasiya Mərkəzi,
işçi qrupun
Fövqəladə Hallar Nazirliyi,
digər üzvləri
Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidməti

13...Müəyyən
edilmiş
ictimai
birliklər/biznes
assosiasiyalarının
Dövlət Şəhərsalma və
nümayəndələri
ilə
görüşlərin Aprel-iyun,
Arxitektura Komitəsi, İqtisadi
keçirilməsi, aparılmış islahatların sentyabrİslahatların Təhlili və
üstünlükləri
barədə
məlumat
oktyabr
Kommunikasiya Mərkəzi,
verilməsi, bu sahədə mövcud 2020-ci il
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
problemlər
və
təkmilləşmə
imkanlarının müzakirəsi;
14. Tikintiyə icazələrin verilməsi
icraatı çərçivəsində məlumatlılıq
səviyyəsinin və təqdim edilən
layihələrin keyfiyyətinin artırılması
məqsədilə
layihələndirmə
təşkilatları ilə görüşlərin keçirilməsi;

Mart-may
2020-ci il

E.Bəşirov,
G.Əhmədli,
T.Yəhyayev,
Z.Rzayeva

Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi,
D.Dövlətxanov,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi,
T.Yəhyayev,
İqtisadi İslahatların Təhlili və Z.Rzayeva
Kommunikasiya Mərkəzi
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15...Aparıcı
hüquq/konsaltinq
şirkətlərinin
nümayəndələri
ilə
görüşlərin keçirilməsi, aparılmış
islahatların
üstünlükləri
barədə
məlumat verilməsi, bu sahədə
mövcud problemlər və təkmilləşmə
imkanlarının müzakirəsi;
16. Azərbaycan Respublikasında
fəaliyyət göstərən Dünya Bankı
komandasının əməkdaşlıq etdiyi
konsaltinq şirkətləri (“Big 4”) ilə
tikintiyə
icazələrin
verilməsi
sahəsində əməkdaşlığın davam
etdirilməsi və gücləndirilməsi ilə
bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi;
17.Obyektlərin
tikintisi
və
istismarına icazələrin verilməsi üzrə
aparılmış
islahatlarla
bağlı
məlumatların sosial şəbəkələr və
internet xəbər səhifələri vasitəsilə
ictimaiyyətə (kütləvi informasiya
vasitələrinə)
çatdırılması
üzrə
tədbirlərin görülməsi;

Mart-iyun
2020-ci il

İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi,
Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Mütəmadi

İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi, D.Dövlətxanov,
T.Yəhyayev,
Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi,
E.Bəşirov,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
E.Hüseynli

Mütəmadi

Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi,
İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

18. “Bir pəncərə” elektron müraciət
sistemi
vasitəsilə
icazələrin
verilməsi ilə tanışlıq məqsədilə
press-turun keçirilməsi;

Mart
2020-ci il

19. “Bir pəncərə” elektron müraciət
sistemi ilə bağlı məlumatların
aparıcı televiziya kanallarında qısa
video-çarx vasitəsilə təbliğ edilməsi.

Mütəmadi

E.Bəşirov,
E.Hüseynli,
Z.Rzayeva,
T.Yəhyayev

İşçi qrupun
bütün üzvləri

Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi, İqtisadi
İslahatların Təhlili və
D.Dövlətxanov
Kommunikasiya Mərkəzi,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi, İqtisadi
İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi,
Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi,
T.Yəhyayev,
Azərbaycan Dövlət Reklam
E.Hüseynli
Agentliyi,
“Azərbaycan Televiziya və
Radio Verilişləri” QSC,
Azərbaycan Dövlət
İnformasiya Agentliyi
(AzərTAc)
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Yerli və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

2.

Tikintiyə
icazələrin
verilməsi

-

-

3.

Tikintiyə
icazələrin
verilməsi

-

-

Beynəlxalq reytinqlər üzrə
sorğularda iştirak edən şirkətlərlə
(rezident və qeyri-rezident) müvafiq
sahədə mütəmadi əməkdaşlığın
təmin olunması
Hesabat hazırlayan ekspert və ya
qiymətləndirmə qrupu ilə
əməkdaşlığın qurulması və ölkədəki
mövcud göstərici və ya
qanunvericilik tələbi barədə dəqiq
məlumatların Biznes mühiti və
beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın Katibliyi ilə
razılaşdırmaqla onlara çatdırılması

Mart-aprel
2020-ci il

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün üzvləri

Mart-aprel
2020-ci il

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün üzvləri
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