Gənclər təşkilatlarının layihələrinin qismən maliyyələşdirilməsi ilə bağlı
qrant müsabiqəsində iştirak üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
inzibati reqlament
1. Ümumi müddəalar
1.1. Elektron xidmətin adı: Gənclər təşkilatlarının layihələrinin qismən maliyyələşdirilməsi ilə
bağlı qrant müsabiqəsində iştirak üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu.
1.2 Elektron xidmətin məzmunu: Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
hər il qeyri-hökumət gənclər təşkilatları tərəfindən dövlət gənclər siyasətinin müvafiq istiqamətləri
üzrə hazırlanan layihələrinin maliyyələşdirilməsi.
1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:
-"Gənclər

siyasəti

haqqında"

Azərbaycan

Respublikası

Qanununun

10.2-ci

maddəsi;

- Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin kollegiyasının 27 fevral 2004-cü il tarixli
qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gənclərin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən gənclər siyasətinin əsas
istiqamətlərinə uyğun olaraq hazırlanmış layihələrin (proqramların) qismən
maliyyələşdirilməsi haqqında" Əsasnamə;
- "Gənclər siyasəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 6 may tarixli 697 nömrəli Fərmanının 2-ci
bəndinin 3-cü abzası;
- Gənclərin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərinə uyğun
olaraq hazırlanmış layihələrin qismən maliyyələşdirilməsi haqqında" Əsasnaməyə əlavə və
düzəlişlərin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
kollegiyasının
30
oktyabr
2008-ci
il
tarixli
qərarı
(Protokol
4,
bənd
3);
- "Layihələrin qismən maliyyələşdirilməsi ilə bağlı elan olunmuş müsabiqələrin qalibi olmuş gənclər
təşkilatları ilə imzalanan müqavilə, icra sxemi və nümunəvi hesab-faktura formalarının təsdiq
olunması və layihələrin icrasına nəzarətin artırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyinin S-113 nömrəli, 15 fevral 2011-ci il tarixli əmri.
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 elan olunmuş
müsabiqənin vaxtından və sorğunun informasiya sistemində emalı müddətindən asılıdır.
1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: Müsabiqədə uğur qazanmış layihələr qismən
maliyyələşdirilir.

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi
2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv
2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişsiz
2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: dövlət qeydiyyatından keçmiş qeyri–hökumət gənclər
təşkilatları
2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:
Bu sahədə elektron xidmət aşağıdakı internet ünvanları 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:
-

müşayiət məktubu;
layihə;
layihənin büdcəsi;
layihənin icra planı;
layihənin qısa məlumatı (adı, məzmunu, keçiriləcəyi ərazi, müddət, görüləcək
işlər, tələb olunan məbləğ, gözlənilən nəticələr);
təşkilatın nizamnaməsi;
dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə;
dövlət reyestrindən çıxarış.

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar
3.1 İnteraktiv elektron xidmətlər üçün sorğu:
Sistemə daxil olan istifadəçi müvafiq bölmələri 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:
Təqdim olunan bölmələr xidmətin yerləşdiyi www.mys.gov.az və ya www.e-gov.az
saytına daxil olmaqla istifadəçi tərəfindən doldurulur (sənədlər müvafiq bölməyə skan
olunmuş şəkildə əlavə edilir) və operatora göndərilir. Operator tərəfindən sənədlər qəbul
edildikdən sonra istifadəçiyə bu haqda məlumat göndərilir.
3.1.2. sorğunun qəbulu:
İstifadəçi layihə, həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan müddət və s. haqqında
məlumatları müvafiq pəncərələrdə doldurur və təsdiqləyərək, operatora göndərir. Operator
istifadəçi tərəfindən daxil edilən məlumatların dolğunluğunu yoxladıqdan sonra, istifadəçiyə
sorğunun təsdiqlənməsi haqqında məlumat göndərir.
Daxil edilən bütün məlumatlar qəbul edilir və dərhal müvafiq şöbəyə təqdim edilir.

3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:
3.2.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları (tam və
avtomatlaşdırılmış xidmətlərin uyğun xüsusuiyyətləri nəzərə alınmaqla);

qismən

Təqdim edilən məlumatlar qəbul edilir, təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar barədə
layihəni təqdim edən gənclər təşkilatına müsabiqənin elan tarixi bitdikdən sonra ən geci 15
(on beş) iş günü müddətində yazılı məlumat verilir.
Aşağıdakı qurumlardan daxil olmuş sorğuların yerinə yetirilməsindən imtina olunur:
-

dövlət qeydiyyatına alınmayan gənclər təşkilatları;
siyasi partiyaların gənclər təşkilatları;
dini təşkilatlar;
gənclərin həmkarlar ittifaqları;
kommersiya məqsədi ilə təsis edilən hüquqi şəxslər.

3.3. Sorğunun icrası:
3.3.1. ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul səxs haqqında məlumat:
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiyasının 27 fevral 2004-cü il
tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gənclərin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən gənclər siyasətinin
əsas istiqamətlərinə uyğun olaraq hazırlanmış (proqramların) layihələrin qismən
maliyyələşdirilməsi haqqında" Əsasnamənin 2.1-ci bəndinə əsasən Nizamnaməsi azı 1 il əvvəl
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmış gənclər təşkilatına verilir. Hər bir
müsabiqə və onun mövzuları Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin müvafiq
əmri ilə təsdiq və elan olunur. Müsabiqəyə layihələr konkret vaxt ərzində qəbul edildiyi üçün məhz
həmin dövrdə xidmət aktiv olur. Müsabiqə bitdikdən sonra xidmət növbəti müsabiqəyə qədər
bağlı olur. Müraciətlərə müvafiq şöbə tərəfindən baxılır. Layihələrə ekspert məsləhət şurasında
baxılır, seçim keçirilir. Layihəsi dəstəklənmiş təşkilatların siyahısı nazirliyin rəsmi veb saytında
yerləşdirilir və kütləvi informasiya vasitələrində geniş işıqlandırılır. Xidməti Gənclər təşkilatları ilə iş
sektoru həyata keçirir.
3.3.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və ya maksimal
yerinə yetirilmə müddəti:
Müraciət qeydə alındığı tarixdən etibarən 2 (iki) ay 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:
Müraciətlərə müvafiq şöbə tərəfindən baxılır. Layihələrə ekspert məsləhət şurasında
baxılır, seçim keçirilir. Layihəsi dəstəklənmiş təşkilatlara müvafiq bildiriş göndərilir.
3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:
3.4.1. nəzarət forması:
Xidməti Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsi yerinə
yetirir. 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
mövcuddur.

tel:(012 465 63 07)

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.
Məhkəməyə verilən şikayətə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.

