İVENS Layihəsinin Xəbər Bülleteni
2-ci buraxılış, 2013-cü il
REDAKTORDAN ÖN SÖZ
Hörmətli oxucular,

İVENS Layihəsinin birinci ili uğurla başa çatmışdır və yekun mərhələ çərçivəsində nəzərdə tutulan
fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün hazırlıq işləri artıq başlamışdır.
Hesablama Palatasının (HP) fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktları (qanunlar, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərmanları, Milli Məclisin qərarları, Nazirlər Kabinetinin daxili
normativ aktları və Hesablama Palatasının illik hesabatları) təhlil edilmişdir. Beynəlxalq təcrübə, o
cümlədən ali audit qurumlarının fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq standartlar, beynəlxalq təşkilatların
tələbləri, ABŞ, Böyük Britaniya, Avropa ölkələri və MDB-nin təcrübəsi tədqiq edilmişdir və
beynəlxalq təcrübənin HP-nın hüquqi bazası, statusu, fəaliyyət prinsipləri, funksiyaları və
səlahiyyətləri ilə müqayisəli təhlil aparmağa imkan verən hesabat hazırlanmışdır. Ölkədə fəaliyyət
göstərən bir neçə beynəlxalq təşkilatlarla görüşlər keçirilmişdir, eləcə də İVENS layihəsinin
nümayəndə heyəti dövlət maliyyə siyasəti və idarəetməsi sahəsində Türkiyə təcrübəsi, habelə
görülən işlər ilə tanışlıq məqsədilə qonşu ölkəyə təlim səfərində iştirak etmişdir. Bu fəaliyyətlərin
nəticəsi olaraq, kənar audit və nəzarətin səmərəliliyinin artırılması və Azərbaycan HP-nın
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr paketi hazırlanmış və layihənin ekspertləri, Milli
Büdcə Qrupunun nümayəndələri və Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun (VCF)
Azərbaycan Milli Platformasının (AzMP) üzvləri ilə müzakirə edilmişdir.
ŞT VCF AzMP-nın internet səhifəsində ictimai
vəsaitlərin monitorinqi ilə əlaqədar xüsusi bölmənin
yaradılması, sosial şəbəkələrdə ictimai vəsaitlərin və
büdcə xərclərinin şəffaf idarə edilməsi və səmərəli
nəzarətinə həsr olunmuş forumların təşkili,
araşdırmaçı
jurnalistlər
üçün
müsabiqələrin
keçirilməsi, televiziya verilişlərinin keçirilməsi,
qəzetlərdə məqalələrin dərc edilməsi, layihənin hədəf
qrupları ilə dəyirmi masaların təşkili, HP-nın
rəhbərliyi və Milli Məclis üzvləri ilə görüşlər
keçirilməsi və əməkdaşlıq qurulması kimi müəyyən
fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. HP tərəfindən
büdcə təhlilləri və büdcə rəylərini qiymətləndirmək
üçün Milli Məclisin üzvləri və onların köməkçiləri,
eləcə də vətəndaş cəmiyyətinin fəalları olan iki
müxtəlif hədəf qrupu üçün eyni zamanda büdcə
bələdçisi adlı vəsaitin hazırlanmasına başlanmışdır.

Mündəricat:
• Türkiyəyə təşkil olunmuş təlim
səfərinin təfərrüatları (səhifə 2);
• Dövlət maliyyə siyasəti və
idarəetməsinə həsr olunmuş TV
müzakirə (səhifə 3);
• VCT nümayəndələri
seminarlar (səhifə 3);

keçirilmiş

• EuroVillage adlı sərgidə layihənin
nümayiş olunması (səhifə 4);
•
KİV
nümayəndələri
ilə
maarifləndirmə
xarakterli
görüş
(səhifə 4);

Ümumiyyətlə, müvafiq dövr ərzində iki fokus qrup müzakirəsi və bir televiziya verilişi keçirilmiş,
iki nəşr hazırlanmışdır. Layihənin heyəti digər fəaliyyətlərin icrasını, eləcə də tərəfdaşlar və hədəf
qrupları ilə əməkdaşlığı davam etdirmişdir.
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İVENS nümayəndə heyəti Türkiyədə təlim səfərində iştirak etmişdir
Layihə çərçivəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə 22-26 aprel 2013-cü il tarixlərində
Türkiyə Respublikasına təlim səfəri təşkil edilmişdir. Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına
Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin nümayəndəsi Qubad
İbadoğlu, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov, İqtisadi və Sosial Təşəbbüslərdə
Tərəfdaşlıq İctimai Birliyinin icraçı direktoru Fərid Məlikov, Azad Iqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin
rəhbəri Zöhrab İsmayıl və layihənin eksperti Kənan Aslanlının daxil olduğu nümayəndə heyəti təlim
səfərində iştirak etmişdir.

Nümayəndə heyəti ilk əvvəl Maliyyə Nazirliyini ziyarət etmişdir və Maliyyə Nazirliyi nəzdində fəaliyyət
göstərən Büdcə və Maliyyə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Hakay Ay ilə görüşmüşdür. Görüşdən sonra nazirliyin
şöbə rəisləri və mütəxəssisləri tərəfindən nümayəndə heyəti üçün qurumun təşkilatı strukturu, dövlət maliyyə
nəzarəti sistemi və islahat prosesi, büdcənin hazırlanması və tətbiqi, elektron büdcə, büdcə gəlirləri, dövlət
hesabatlılıq sistemi, maliyyə statistikası, hesabdarlıq prosesi, dövlət əmlakına nəzarət və Türkiyənin vergi
sistemini əhatə edən yeddi fərqli mövzuda təqdimat edilmişdir. Hər bir təqdimatdan suallar və qısa
müzakirələr olmuşdur.
Türkiyə Hesablama Palatasında nümayəndə heyəti qurumun prezidenti Recai Akyel ilə görüşmüşdür.
Qurumun vitse-prezidenti Fehmi Basharan, baş auditor Banu Karaca və aparıcı auditor Nevin Atakanın
iştirakı ilə keçirilən geniş tərkibli növbəti görüşdə Hesablama Palatasının qanunvericilik bazası, vəzifələri,
səlahiyyətləri və əsas fəaliyyətinə dair müzakirə aparılmışdır.

Nümayəndə heyəti son olaraq Baş Nazirin yanında fəaliyyət göstərən Xəzinə Müstəşarlığına səfər etmişdir
və Dövlət Maliyyə İdarəsinin rəhbəri Taşkın Temiz ilə görüşmüşdür. Görüşdən sonra qurumun
mütəxəssisləri tərəfindən xəzinədarlığın maliyyə nəzarəti, vahid xəzinə hesabları və büdcənin hazırlanması
prosesində xəzinədarlığın rolu kimi mövzularda təqdimatlar edilmişdir. Hər bir təqdimatdan sonra suallar və
qısa müzakirələr olmuşdur.
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Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyi və Xəzinə Müstəşarlığı tərəfindən əlaqələndirilən təlim
səfəri ümumilikdə yaxşı təşkil olunmuşdur və Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasının
qanunvericiliyinin və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr paketinin hazırlanması baxımından
qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və məlumat mübadiləsi üçün faydalı keçmişdir.

Layihənin ekspertləri ictimai vəsaitlərin idarə edilməsi və nəzarəti mövzusunda TV müzakirə
aparmışdırlar
İctimai vəsaitlərin idarə edilməsi və nəzarəti, eləcə də kənar audit mövzusunda ilk tele-müzakirə ANS
kanalının İqtisadi Forum adlı həftəlik proqramında təşkil olunmuşdur. 45 dəqiqəlik dəyirmi masa
zamanı Qubad İbadoğlu, Zöhrab İsmayıl və Rəşad Həsənov ictimai vəsaitlər üzərində nəzarətin
əhəmiyyətini, müvafiq qanunvericilik və sənədlərin tədqiq edilməsi nəticəsində ərsəyə gələn tövsiyələr,
habelə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsini müzakirə etmişdirlər. Veriliş 16.03.13 tarixində ANS
televiziyasında efire getmişdir. Proqramın video yazısı ilə növbəti linkdə tanış olmaq mümkündür:
http://www.youtube.com/watch?v=rhyNOmXY0MY

İctimai vəsaitlərin idarə edilməsi və nəzarəti məsələlərinə həsr olunmuş seminarlar VCT
nümayəndələri üçün təşkil edilmişdir
Layihə çərçivəsində ictimai vəsaitlərə nəzarətin artırılmasının səmərəliliyi mövzusunda iki seminar
təşkil olunmuşdur. İlk seminar 19.05.13 tarixində Bakıda keçirilmişdir. ESPFC Layihəsinin
nümayəndəsi və AzMP-nın idarə heyətinin üzvü F.Məlikov Azərbaycanda dövlət maliyyə siyasəti və
idarəetmə sahəsində platformanın 2-ci işçi qrupa daxil olan üzv təşkilatlar tərəfindən layihə
çərçivəsində görülən işlər və fəaliyyətlər barədə görüş iştirakçılarını məlumatlandırmışdır.
ESPFC layihəsinin tərəfdaş təşkilatının nümayəndəsi Q.İbadoğlu keyfiyyətli kənar auditin əhəmiyyəti
və ictimai vəsaitlərin istifadəsində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması və korrupsiya riskini
azaldılmasında dövlət maliyyə institutlarının rolu mövzusunda təqdimat ilə çıxış etmişdir. Təqdimat
sual-cavab sessiya ilə davam etmişdir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin konfrans zalında təşkil edilmiş
tədbirdə platformaya üzv olan 18 təşkilat nümayəndəsi iştirak etmişdir.

İkinci seminar 10.06.13 tarixində Gəncə şəhərində təşkil olunmuşdur. Layihənin direktoru S.Bağırov
seminarı giriş sözü ilə açaraq layihənin məqsədi və tədbir barədə iştirakçılara məlumat vermişdir. O,
ictimai vəsaitlərin nəzarətin vətəndaş cəmiyyətinin əsas funksiyalarından biri olduğunu qeyd etmişdir.
Daha sonra Q.İbadoğlu büdcə prosesində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının potensialının,
məlumatlılığının və iştirakının artırılması, eyni zamanda xərclərə effektiv nəzarət üçün ictimai maliyyə
institutları ilə dialoqun gücləndirilməsi mövzusunda interaktiv müzakirə aparmışdır.
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Təqdimat sual-cavab sessiyası ilə davam etmişdir. Tədbirə Gəncə şəhəri üzrə Milli Platformanın
üzvləri, VCT və KİV nümayəndələrindən ibarət 19 iştirakçı qatılmışdır.

İVENS Layihəsi barədə məlumatlılıq EuroVillage adlı sərgidə artırılıb
Layihə Avropa İttifaqının Azərbaycan Nümayəndəliyi tərəfindən 1-2 İyun 2013-də Bakının tarixi qədim
hissəsində yerləşən İçərişəhərdə təşkil EuroVillage sərgisi zamanı nümayiş etdirilmişdir. Sərgi
iştirakçılarının layihə üzrə fəaliyyətlər haqqında məlumat almaq istəyi və marağı layihə çərçivəsində
görülən işlərin cəmiyyət üçün əhəmiyyətini və aktuallığını nümayiş etdirmişdir.

KİV nümayəndələrinin kənar audit və nəzarət barədə məlumatlılığı artırılmışdır
İctimai vəsaitlərin kənar auditi, eləcə də HP-nın fəaliyyəti barədə biliklərin artırılması məqsədi ilə Bakı
və regionlardan olan 25 KİV nümayəndəsi üçün müvafiq olaraq 11.05.13 və 02.06.13 tarixində iki
seminar təşkil olunmuşdur. Təlim iştirakçılarına dövlət maliyyə institutlarının fəaliyyəti və vəzifələrinə
dair beynəlxalq tələblər, eləcə də HP-nın hesabları və fəaliyyəti barədə məlumat verilmişdir. Təlimlər
KİV nümayəndələri tərəfindən HP-nın hesabları və fəaliyyətinə dair tədqiqat və məqalələrdən istifadə
və onların hazırlanması üzrə qrup işləri və təqdimatlar ilə davam etmişdir.

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, Bazar İqtisadiyyatı və Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondu 2013
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