İVENS Layihəsinin Xəbər Bülleteni
1-ci buraxılış, 2012-ci il

Ön söz
Hörmətli oxucular,
17 iyul 2012-ci il tarixindən İctimai Vəsaitlərə Effektiv Nəzarət Sistemi (İVENS) adlı Layihənin
icrasına başlamışıq. Layihənin məqsədi kənar nəzarətin gücləndirilməsidir. Bunun yolu ictimai
vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq dövlət orqanlarının səlahiyyətləri və
institusional potensialının artırılmasından, dövlət maliyyə xərcləri şəffaflığının və bu xərclərə dair
hesabatlılığın yüksəldilməsindən, məlumatlılığın, vətəndaş cəmiyyəti və bütövlükdə ictimaiyyətin
rolunun artırmasından keçir.
Layihənin iyirmi aylıq icra müddətində dövlət maliyyə siyasəti və idarəetmə sahəsində qabaqcıl
ölkələrin təcrübəsi öyrəniləcək, mütərəqqi təcrübə müvafiq dövlət orqanları, o cümlədən Şərq
Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu Azərbaycan Milli Platformasının üzvləri, beynəlxalq
təşkilatlar, analitik mərkəzlər universitetlər, ictimai birliklər və KİV-lər ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq
şəraitində müvafiq tövsiyələr hazırlanacaq. Layihə çərçivəsində dəyirmi masaların və konfransların
təşkili, Hesablama Palatasının rəhbərliyi və Milli Məclis üzvləri ilə görüşlərin və müzakirələrin
keçirilməsi kimi fəaliyyətlər həyata keçiriləcək. Eyni zamanda, Hesablama Palatası tərəfindən
büdcə təhlilləri və büdcə rəylərini qiymətləndirmək üçün Milli Məclisin üzvləri və onların
köməkçilərinin ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədi ilə Büdcə Bələdçisi adlı vəsait daxil olmaqla bir
sıra nəşrlərin hazırlanması nəzərdə tutulur.
Bunlarla yanaşı, layihə çərçivəsində Şərq Tərəfdaşlığı
üzrə Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun Azərbaycan Milli
Platformasının internet səhifəsində ictimai vəsatlər
üzərində nəzarətə dair xüsusi bölmənin yaradılması, sosial
şəbəkələrdə ictimai vəsaitlərin və büdcə xərclərinin şəffaf
idarə olunması və effektiv yoxlanmasına dair forumların
və jurnalist müsabiqəsinin keçirilməsi, televiziyada
verilişlər, qəzetlərdə məqalələrin dərci planlaşdırılır.
Ümid edirik ki, layihə ictimai vəsaitlərin qeyri-səmərəli
istifadə risklərinin minimuma endirilməsi, yaxşı idarəçilik
mədəniyyətinin artırılması, dövlət-özəl sektoru arasında
tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, Azərbaycanda büdcə
prosesləri və onların monitorinqinə dair məlumatlılığın
artırılmasına xidmət edəcək.
Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşən İVENS
Layihəsi İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, İqtisadi və Sosial
İnkişaf Mərkəzi, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai
Birliyi, İqtisadi və Sosial Təşəbbüslərdə Tərəfdaşlıq
İctimai Birliyi və Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının
İnkişafına Yardım Fondu tərəfindən həyata keçirilir.
Hörmətlə, Sabit Bağırov, Layihə direktoru
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Layihə idarə heyətinin üzvləri beynəlxalq təşkilatları ilə görüşlər keçirib
Layihənin ilkin mərhələsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri ilə görüşlər təşkil edilmişdir.
17 dekabr 2012-ci il tarixində Layihənin direktoru və
Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım
Fondunun prezidenti Sabit Bağırov, İqtisadi və Sosial
İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov və İqtisadi və
Sosial Təşəbbüslərdə Tərəfdaşlıq İctimai Birliyinin icraçı
direktoru Fərid Məlikovun daxil olduğu nümayəndə
heyəti Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının Bakı
ofisinin nümayəndələri, o cümlədən qurumun ölkə üzrə
nümayəndəsi Aliyə Əzimova, iqtisadi təhlil üzrə
mütəxəssis Həsən Hüseynov və iqtisadi məsləhətçi
Əbülfəz Manafov ilə görüşmüşdür.
24 yanvar 2013-cü il tarixində Layihənin
direktoru Sabit Bağırov, tərəfdaş təşkilarların
rəhbərləri Vüqar Bayramov və Fərid Məlikov
Dünya Bankının Bakı ofisinin nümayəndələri, o
cümlədən ölkə üzrə menecer Larisa Leşçenko və
komunikasiya üzrə mütəxəsis Zaur Rzayev ilə
görüşmüşdür.
28 yanvar 2013-cü il tarixində Layihənin
direktoru Sabit Bağırov, tərəfdaş təşkilatların
rəhbərləri Vüqar Bayramov və Fərid Məlikov
Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycan Resident
Missiyasının nümayəndələri, o cümlədən
nümayəndəliyin rəhbəri Olli Noroyono və iqtisadçı Nail Vəliyev ilə görüş keçirib.
Görüşlər zamanı layihə barədə məlumat verilib,
dövlət maliyyə siyasəti və idarəetmə sahəsində
görüşülən beynəlxalq qurumların fikir və təcrübəsı,
onlar tərəfindən müvafiq sahədə görülmüş işlər və
fəaliyyətlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, eləcə
də əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib.
İVENS Layihəsinin direktoru
Palatasının sədri ilə görüşüb

Hesablama

6 fevral 2013-cü il tarixində Layihənin Direktoru
Sabit Bağırov Hesablama Palatasının sədri cənab
Heydər Əsədovla görüşmüşdür. S.Bağırov Palatanın
sədrinə layihə haqqında məlumat vermiş, cari və gələcək fəaliyyətlər barədə danışmışdır. Öz
növbəsində Palatanın sədri qurumun fəaliyyəti barədə layihə direktorunu məlumatlandırmış,
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İVENS layihəsi haqqında öz fikrini bölüşmüş, CAPSAP layihəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparmış,
eləcə də gələcək əməkdaşlıq ilə əlaqədar marağını ifadə etmişdir. Sədr eyni zamanda Layihə
çərçivəsində təşkil olunacaq gələcək tədbirlərdə Hesablama Palatasının iştirak edəcəyini
bildirmişdir. Bundan əlavə, sədr tərəflər arasında fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsinə dəstək
göstərmək, eləcə də layihənin icrasında iştirak edən təşkilat rəhbərləri ilə gələcək əməkdaşlıq
perspektivlərini müzakirə etmək məqsədi ilə palatadan bir nüməyəndəni təyin edəcəyini
bildirmişdir.
CAPSAP layihəsi ilə əməkdaşlıq
20 noyabr 2012-ci il tarixində layihənin icrasında iştirak edən təşkilatların rəhbərləri Sabit Bağırov,
Zöhrab İsmayıl və Fərid Məlikov Dünya Bankı tərəfindən icra edilən Azərbaycanın Korporativ və
Dövlət Sektorunda Hesabatlılıq Layihəsinin (CAPSAP) nümayəndələri Nailə Səfərova və Mathias
Feldman ilə görüşmülər. Görüş zamanı ictimai vəsaitlərin idarəedilməsi və nəzarəti sahəsində
məlumat mübadiləsi və qarşılıqlı məsləhətləşmələr aparılmışdır. Tərəflər eyni zamanda Hesablama
Palatası ilə görülən işləri və əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etmişlər.
ŞT VCF AzMP internet səhifəsində ictimai
vəsaitlərə nazərat adlı bölmə yaradılmışdır
Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu
Azərbaycan Milli Platformasının internet
səhifəsində (www.eap-csf.az) ictimai vəsaitlər
üzərində idarəetmə və nazərət məsələlərinə həsr
olunmuş xüsusi bölmə yaradılmışdır. Bu bölmə
vasitəsi ilə dövlət maliyyə siyasəti və nəzarəti
ilə bağlı məlumatlar, qanunvericilik aktları, o
cümlədən Hesablama Palatasının fəaliyyətini
tənzimləyən sənədlər, Palatanın fəaliyyətinə dair
materiallar, hesabatlar, analitik məqalələr,
mətbuatda dərc olunan yazılar və
layihə
çərçivəsində həyata keçirilmiş işlər barədə
hesabatlar, tövsiyələr, analitik məqalələr,
televiziya və radio proqramlarının lent yazıları,
KİV-də gedən xəbərlər haqqında internet
istifadəçilərini
məlumatlandırmaq
nəzərdə
tutulur.

Tədqiqat fəaliyyətinin nəticələrinə dair tövsiyələr hazırlanıb
Layihənin ekspertləri Hesablama Palatasının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarını (qanunlar,
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanları, Milli Məclisin və Nazirlər Kabinetinin qərarları,
daxili normativ aktlar və Hesablama Palatasının illik hesabatları) araşdıraraq, beynəlxalq təcrübəni, o
cümlədən ali audit qurumlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar beynəlxalq standartları, beynəlxalq təşkilatların
tələblərini və inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini tədqiq edərək beynəlxalq təcrübəni Palatanın hüquqi
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baza, status, iş prinsipləri, funksiyaları və səlahiyyətləri ilə müqayisəli təhlil etməyə imkan verən
hesabat hazırlamışlar.
Kənar audit və nəzarətin səmərəliliyinin artırılması və Azərbaycan Hesablama Palatası fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsini ehtiva edən tövsiyələr paketi tanınmış ekspertlər, Milli Büdcə Qrupunun üzvləri və
Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu Azərbaycan Milli Platformasına daxil olan təşkilat
nümayəndələri ilə müzakirə edilmişdir.

Layihə çərçivəsində görülən işlər KİV-də işıqlandırılmışdır
İki məqalə yerli mətbuatda dərc edilmişdir. İlk məqalə "Türkiyə təcrübəsi: ictimai vəsaitlərə nəzarət"
adlı mövzuya həsr olunmuşdur. Məqalə Türkiyənin Hesablama Palatasının iş prinsipləri, onun
səlahiyyətləri, audit, eləcə də nəşrlər və Azərbaycan üçün faydalı olan tövsiyələri ehtiva edir. Media
Forum xəbər portalında dərc olunan məqalənin linki aşağıdakı kimidir:
http://www.mediaforum.az/korrupsiya/articles.php?lang=az&page=06&article_id=20130522034737345
#.UZ2K57UqzSd
“Hesablama Palatasını necə dəyişməli” adlı ikinci məqalədə Hesablama Palatasının fəaliyyəti və
səlahiyyətlərini tənzimləyən qanunvericiliyin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən hüquqi
ekspertizanın nəticələri və qurumun fəaliyyətini gücləndirmək üçün irəli sürülən tövsiyələr müzakirə
olunur. Məqalə ilə daha ətraflı növbəti link vasitəsi ilə tanış olmaq mümkündür:
http://www.mediaforum.az/az/2013/07/03/Hesablama-Palatas%C4%B1n%C4%B1-nec%C9%99d%C9%99yi%C5%9Fm%C9%99li-050730801c06.html#.UdqC7Ky1uKV

İVENS Layihəsi barədə məlumatlılıq sosial şəbəkələr vasitəsi ilə artırılır
Dövlət maliyyə xərcləri və Hesablama Palatasının fəaliyyətinə dair sosial şəbəkələrdə forumlar təşkil
etmək məqsədi ilə Layihənin Facebook və Twitter səhifələri yaradılmışdır. Səhifələrdə eyni zamanda
layihə ilə bağlı materiallar, nəşrlər və hesabatlar yer alır. Facebook səhifəsinin linki:
https://www.facebook.com/pages/The-effective-system-of-public-finances-control-ESPFCProject/453019478104246?ref=hl
Twitter səhifəsinin linki: https://twitter.com/ESPFCProject

Bülleten kənar nəzarət və auditin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi
ilə Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu tərəfindən həyata keçirilən İctimai
Vəsaitlərə Effektiv Nəzarət Layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Bu nəşrin məzmunu Avropa İttifaqının
mövqeyini əks etdirmir. Şərh və ya təkliflər üçün bülletenin redaktoru Fərid Məlikov ilə espfcp@gmail.com
elektron poçt ünvanı və ya 00994 12 490 05 66 nörməli telefon vasitəsi ilə əlaqdə saxlaya bilərsiniz.
Müəlliflik hüququ qorunur, Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu 2013
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