Gənclərin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı üçün müraciət və sənədlərin qəbulu

üzrə inzibati reqlament
1. Ümumi müddəalar
1.1
Elektron xidmətin adı: Gənclərin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı üçün müraciətin və
sənədlərin qəbulu.
1.2
Elektron xidmətin məzmunu: Gənclərin beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin
genişləndirilməsi, qarşılıqlı təcrübə və məlumat mübadiləsinin aparılması məqsədilə ölkə üçün
əhəmiyyətli olan beynəlxalq tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi.
1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 26 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası”nın 5.2.24 bəndi;
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli 1621 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş "Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə" Dövlət Proqramının 3-cü hissəsi; Dövlət
proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 6.3.9, 6.8.1, 6.8.7 bəndləri;
- Azərbaycan gənclərinin ölkə hüdudlarından kənarda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə iştirakının
təmin edilməsi məqsədilə Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiyasının S-15 nömrəli 23 dekabr
2011-ci il tarixli Qərarı.
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
avtomatlaşdırılmışdır.

avtomatlaşdırılma

səviyyəsi:

xidmət

qismən

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: Elektron xidmətin icra müddəti sorğunun
informasiya sistemində emalı müddətindən asılıdır.
1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi:
Azərbaycan gənclərinin ölkə hüdudlarından kənarda keçirilən tədbirlərdə iştirakının təmin
edilməsi üçün müraciət və sənədlərin qəbul edilməsi.

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi
2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv
2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişsiz
2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: 14-29 yaş arasında olan gənclər
2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:
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:
Aşağıda göstərilən sənədlərin skan olunmuş surətləri sistemə daxil edilir:
- beynəlxalq tədbirin rəsmi dəvət məktubu;
- ümümvətəndaş pasportunun surəti;
- beynəlxalq tədbirdə iştirakla bağlı müraciət məktubu;
- anket forması;
- təhsil aldığı müəssisənin və ya iş yerinin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilmiş
dəstək məktubu;
-hesablaşma aparmaq üçün bankda açılacaq şəxsi hesabın rekvizitləri.

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:
Müvafiq bölmələr xidmətin yerləşdiyi www.mys.gov.az və ya www.e-gov.az saytına
daxil olmaqla istifadəçi tərəfindən doldurulur (müəyyən sənədlər müvafiq bölməyə skan
olunmuş şəkildə əlavə edilir) və təsdiq edilərək sistemə daxil edilir. Operator tərəfindən
istifadəçiyə məlumatın qəbul edildiyi haqqında bildiriş göndərilir.
3.1.2. sorğunun qəbulu:
Əgər daxil edilən bütün sənədlər tələb edilən formata cavab verirsə, sorğu qəbul edilir və
məlumatlar 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 Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən
qəbul edilir. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə bu barədə ərizəçiyə
yazılı məlumat verilir. Çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan və təkrar təqdim edildikdən sonra
sənədlərə baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.
Sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları aşağıdakılardır:
1)beynəlxalq tədbirin başlaması tarixinə ən azı 1 (bir) ay qalmış reqlamentin 2.6-cı
bəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər təqdim edilmədikdə;
2) qaydalarda nəzərdə tutulmuş sənədlər təqdim edilmədikdə;
3) ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərdə qeyri dürüst və ya təhrif olunmuş məlumatlar
olduqda;

İmtina halları zamanı ərizəçiyə əsaslandırılmış yazılı məlumat verilir.
3.3. Sorğunun icrası:
3.3.1. ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul səxs haqqında məlumat:
Müraciət daxil olduqdan sonra sənədlər yoxlanılır (zərurət olduğu hallarda əlavə sənədlər və
məlumatlar tələb oluna bilər). Daha sonra müraciət edən şəxs müsahibəyə dəvət edilir.
Müsahibənin nəticələri barədə vətəndaş məlumatlandırılır. Və müsahibənin nəticəsinə əsasən
sənədləşmə işi aparılır.
Xidməti Gənclərlə iş şöbəsi icra edir.
3.3.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və ya
maksimal yerinə yetirilmə müddəti:
Müraciət qeydə alındığı tarixdən etibarən 30 gün ərzində qərar qəbul edilir.
3.3.3. inzibati əməliyyatda istirak edən digər dövlət orqanı haqqında məlumat:
3.3.4. hər bir inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası:
Təqdim edilən sənədlər, həmçinin qəbul edilmiş müraciət qeydə alınır və aidiyyəti
şöbəyə təqdim edilir. Sənədlərə müvafiq şöbə tərəfindən baxılır, çatışmazlıqlar aşkar
edildikdə Ərizəçiyə 5 gündən gec olmayaraq bu barədə yazılı məlumat verilir. Sənədlər
şərtlərə uyğun olduqda ərizəçiyə müvafiq rəy verilir.
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: İstifadəçi 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.

ANKET

FORMASI

Soyadı_______________________________________________________
Adı

________________________________________________________

Atasının adı __________________________________________________
Doğulduğu gün, ay, il ___________________________________________
Təhsili ________________________________________________________
İxtisası _______________________________________________________
______________________________________________________________
İş təcrübəsi ___________________________________________________
_____________________________________________________________
İştirak etdiyi beynəlxalq tədbirlər (son 3 il)____________________________
_____________________________________________________________

Ev ünvanı, telefonu ______________________________________________

İmza:
Tarix:

