İdman təsnifatına uyğun olaraq fəxri idman adlarının verilməsi üçün
müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament
.
1. Ümumi müddəalar
1.1. Elektron xidmətin adı: Azərbaycan Respublikasının Vahid İdman təsnifatına uyğun
olaraq fəxri idman adlarının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu.
1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Bu xidmət, idman adları, idman dərəcələri, məşqçilərin
təsnifat kateqoriyaları, idman hakimlərinin təsnifat dərəcələri, fəxri idman adlarının Azərbaycan
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən verilməsi və “Azərbaycan Respublikasının
əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi” fəxri adının, orden və medalların verilməsi barəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
tərəfindən təqdimat verilməsi üçün lazım olan sənədlərin internet vasitəsi ilə qəbulu üçün
nəzərdə tutulur.
1.3.

Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

-"Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.05-ci və 38.4-cü
maddələri;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 aprel 2006-cı il tarixli 392 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş
"Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Əsasnaməsinin 9.17-ci bəndi;
- Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiyasının 19 aprel 2013-cü il tarixli 03
nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş Gənclər və İdman Nazirliyinin 2013-2016-ci illər üçün Azərbaycan
Respublikasının vahid İdman təsnifatı.
1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi
1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: Xidmət yalnız Azərbaycan Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: Xidmət qismən avtomatlaşdırılmışdır.
1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: Elektron xidmətin icra müddəti sorğunun informasiya
sistemində emalı müddətindən asılıdır.
1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: İdman sahəsində ad və dərəcələrin təltif
edilməsi üçün təqdim edilən sənədlər qəbul edilir, "Fəxri adlar, təqaüdlərin verilməsi və sosial
vəziyyətin yaxşılaşdırılması komissiya"sında baxılır və vahid idman təsnifatına uyğun olduğu zaman
vətəndaşlar fəxri ad, vəsiqə və döş nişanı ilə təltif olunurlar.

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi
2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv
2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişsiz
2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: İdman növləri üzrə dərəcə normalarını yüksəltmək
istəyən idmançılar.

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:
Bu sahədə elektron xidmət aşağıdakı internet ünvanı üzərindən təqdim edilir:
http://www.e-gov.az
https://ex.mys.gov.az
2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:
-http://www.e-gov.az
-https://ex.mys.gov.az
-email: mys@mys.gov.az
-tel: 012 465 63 07
2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma
forması:
- Təhsil haqqında sənədin surəti;
- Fotoşəkil;
- Təşkilatın qərarı;
- Əmək kitabçası surəti.
Bu sənədlərin skan olunmuş surətləri sistemə daxil edilir.

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar
3.1 İnteraktiv elektron xidmətlər üçün sorğu: Sistemə daxil olan istifadəçi təklif olunan
xanaları və cədvəl formasını dolduraraq təsdiq edir.
Müvafiq məlumatlar iş vaxtı başa çatdıqdan sonra və ya qeyri-iş günündə sistemə daxil edilirsə,
bu halda onun icrası növbəti ilk iş günündə həyata keçirilir.
3.1.1. sorğunun formalaşdırılması:
İstifadəçi tərəfindən www.mys.gov.az və ya www.e-gov.az saytlarından müvafiq elektron
xidmət seçilir. Müvafiq xanalar və cədvəl forması doldurularaq (müəyyən sənədlər müvafiq
bölməyə skan olunmuş şəkildə əlavə edilir) operatora göndərilir. Operator tərəfindən sənədlər
qəbul edildikdən sonra istifadəçiyə bu haqda məlumat göndərilir.
3.1.2. sorğunun qəbulu:
Əgər daxil edilən bütün məlumatlar düzdürsə, onda sorğu qəbul edilir və məlumatlar dərhal
müvafiq şöbəyə təqdim edilir. İstifadəçiyə müvafiq bildiriş göndərilir.
3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:
3.2.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları (tam və qismən avtomatlaşdırılmış
xidmətlərin uyğun xüsusuiyyətləri nəzərə alınmaqla);
Təqdim olunan sənədlər Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin vahid idman
təsnifatına uyğun olmadığı halda geri qaytarılır.
İmtina halları zamanı ərizəçiyə əsaslandırılmış yazılı məlumat verilir.
3.2.2. sorğunun qəbulu:
İstifadəçi məlumatları müvafiq formada doldurur və təsdiqləyərək, operatora göndərir.
Operator istifadəçi tərəfindən daxil edilən məlumatların düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra,
istifadəçiyə sorğunun təsdiqlənməsi haqqında məlumat göndərir.

3.3. Sorğunun icrası:
3.3.1. ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul səxs haqqında məlumat:
Təqdim edilən sənədlər xüsusi kitabda qeydə alınır və aidiyyəti şöbəyə təqdim edilir. Sənədlərə "Fəxri
adlar, təqaüdlərin verilməsi və sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması komissiya"sında baxılır,
çatışmazlıqlar aşkar edildikdə ərizəçiyə 5 gündən gec olmayaraq bu barədə yazılı məlumat verilir.
Çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda Nazirliyin Kollegiya iclasında məsələyə baxılır və
nazirliyin Əmri, kollegiyanın qərarı ərizəçiyə göndərilir. Ad və dərəcələrin təqdim olunacagı vaxt və
məkan haqqında informasiya da ərizəçiyə göndərilir.
Ximəti icra edən şöbə : İdman şöbəsi
3.3.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və ya maksimal
yerinə yetirilmə müddəti:
Müraciət qeydə alındığı tarixdən etibarən 15 gün ərzində qərar qəbul edilir.
3.3.3. inzibati əməliyyatda istirak edən digər dövlət orqanı haqqında məlumat:
Yoxdur
3.3.4. hər bir inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası:
İdman sahəsində ad və dərəcələrin təltif edilməsi üçün təqdim edilən sənədlər qəbul edilir, "Fəxri
adlar, təqaüdlərin verilməsi və sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması komissiya"sında baxılır və vahid
idman təsnifatına uyğun olduğu zaman vətəndaşlar fəxri ad, vəsiqə və döş nişanı ilə təltif olunurlar
3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:
3.4.1. nəzarət forması:
Xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
Analitik təhlil və proqram təminatı şöbəsi həyata keçirir. Xidmətin göstərilməsi ilə bağlı yaranan
hər hansı anlaşmazlığın aradan qaldırılması və ya metodiki dəstəyin göstərilməsi üçün əlaqə
vasitələri (e-mail: mys@mys.gov.az və tel:(012 465 63 07) mövcuddur.
3.4.2.nəzarət qaydası:
Xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
Analitik təhlil və proqram təminatı şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir.
3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:
3.5.1. istifadəçinin şikayət etmək hüququ haqqında məlumat:
Elektron xidmətin göstərilməsindən və ya imtina edilməsindən qanunvericiliyə
uyğun olaraq inzibati qaydada (http://www.mys.gov.az internet saytına, mys@mys.gov.az
elektron poçt ünvanına və (012) 465 63 07 telefonuna) və ya məhkəməyə müraciət edə bilər.
3.5.2. şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiya:
İnzibati şikayətin forması “İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun
74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır.
3.5.3. şikayətin baxılma müddəti:
Ərizəçi göstərilən xidmətlə bağlı onu razı salmayan istənilən məsələ barədə inzibati qaydada
şikayət edə bilər. Şikayət kağız üzərində və ya elektron qaydada tərtib olunur. Kağız üzərində
şikayət Nazirliyin poçt ünvanına, elektron şikayət isə e-poçt ünvanına göndərilir. Şikayət ərizəsi
"İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır.

Şikayətə "İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 78.1-ci maddəsində
müəyyən olunmuş qaydada 1 ay müddətində baxılır. Həmçinin, "Bədən tərbiyəsi və idman
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 33-cü maddəsinə əsasən peşəkar idman
sahəsindəki mübahisələrə qanunvericiliyə uyğun şəkildə, o cümlədən idman arbitrajı vasitəsi ilə
baxılır. İdman arbitrajı peşəkar idman sahəsindəki mübahisələrin həlli üçün yaradılan müvəqqəti
orqandır. O, peşəkar idman sahəsindəki mübahisənin idman arbitrajının icraatına verilməsi barədə
razılığın əldə edildiyi vaxtdan 5 iş günündən gec olmayaraq tərəflərin birgə qərarı ilə yaradılır.
İdman arbitrajının tərkibi (3 nəfərdən az olmayaraq), reqlamenti, mübahisəyə baxılma yeri,
müddətləri, arbitraja texniki yardımın təşkili tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən olunur. Arbitrajın
sədri arbitrlər tərəfindən öz sıralarından seçilir. Mübahisələrə bədən tərbiyəsi və idman
subyektlərinin iştirakı ilə baxılır. İdman arbitrajının qərarı səs çoxluğu ilə qəbul edilir və protokolla
rəsmiləşdirilir. Tərəflər arbitrajın qərarı ilə razılaşmadıqda bu barədə protokol tərtib edilir. Tərəflər
idman arbitrajının qərarlarının məcburiliyi barədə qabaqcadan razılığa gəlmişlərsə, arbitrajın qərarı
ilə mübahisə qəti həll olunmuş hesab edilir və mübahisənin davam etdirilməsinə yol verilmir.
Məhkəməyə verilən şikayətə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ

Fəxri adların verilməsi üçün
TƏQDİMAT
______________________________
(fəxri ad)

1. Soyadı _______________ Adı_____________ Atasının adı ____________________
2. Şəhər (rayon) _________________________________________________________
3. Doğulduğu il, ay, gün ___________________________________________________
4. Milliyyəti _____________________________________________________________
5. İdman növü __________________________________________________________
6. Təhsili ______________________________________________________________
7. Tutduğu vəzifə və işlədiyi yer (idman təşkilatı) _______________________________
8. Ünvan _____________________________________________________________
(təşkilatın, tədris ocağının şəhər (rayon) adı)

______________________________________________________________________
9. Təqdim olunan ictimai-idman fəaliyyəti haqqında məlumat
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______ M.Y. “_____” ___________20____ il Təşkilatın rəhbəri __________________

RƏYLƏR
Federasiyanın rəyi _______________________________________________________
Gənclər və İdman (Baş) idarəsinin rəyi _______________________________________
_______________________________________________________________________

______ M.Y. “____” ________20__ il

Gənclər və idman (Baş)
idarəsinin rəisi _____________________

FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN ƏSASLAR
№

Idmançıların soyadı,
adı, atasının adı

Təvəllüdü

Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyinin
İdman şöbəsi _________________

İdman növü

Yarışların
adı, Tutduğu yer,
yeri və keçirildiyi idman nəticəsi
vaxt

İdman növü üzrə
Məsul işçi (mütəxəssis)
_______________________________

Attestasiya komissiyasının sədri ____________________________________________
Məsul katib ____________________________________________________________
M.Y.

Qeyd:

“_____” _____________20____ il

Təqdimat çap edilmiş şəkildə qəbul olunur. Əmək kitabçasından çıxarış, diplom, fəxri
ad və idman adları haqda sənədlərin əksi əlavə olunmalıdır. Respublika dərəcəli
hakim adı ilə bağlı təqdim olunan hakimlik fəaliyyəti barədə sənədlər təqdim
olunmalıdır.

