AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN

ƏDLİYYƏ AKADEMİYASI

Bələdiyyə üzvləri və qulluqçuları üçün keçirilən hüquqi maarifləndirmə
kursunun tədris

PROQRAMI

BAKI - 2013

Tədris saatların bölgüsü
№
Bölmənin adı
I

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Bələdiyyə hüququnun ümumi hissəsi

II

1.

Yerli özünüidarəetmənin iqtisadi əsasları

2.

Yerli özünüidarəetmə orqanlarında informasiya
texnologiyalarından istifadənin hüquqi tənzimi

Aqrar hüquq
III

IV

İnzibati hüquq

V

Korrupsiyaya qarşı mübarizənin normativ-hüquqi tənzimi

VI

Təcrübə
Cəmi auditor məşğələ

I Bölmə. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
Mövzular: 6 saat mühazirə
№ Mövzunun adı
1
.
2
.
3
.

Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın və ölkəmizdə hüquqi
dövlət quruculuğunun banisidir
Yerli özünüidarə ilə bagli olan qanunvericilik aktlarının icmalı. Bələdiyyələrin
fəaliyyətinin Konstitusion əsasları və bələdiyyələrin hüquqi statusu
Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanunu, Normativ hüquqi aktların anlayışı, bu aktların layihələrinin
hazırlanması, qəbulu və Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət
Reyestrinə daxil edilməsi qaydaları
II Bölmə. Bələdiyyə hüququnun ümumi hissəsi

Mövzular: 4 saat mühazirə
№ Yarımbölmə
Mövzunun adı
Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər, büdcənin
4 Yerli
. özünüidarəetm formalaşdırılması və icrasına nəzarət
ənin iqtisadi
əsasları
Yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya
5 Yerli
. özünüidarəetm sistemləri vasitəsilə açıqlanması məsələləri
ə orqanlarında
informasiya
texnologiyaları
ndan
istifadənin
hüquqi tənzimi

III Bölmə. Aqrar hüquq
Mövzular: 2 saat mühazirə
№ Mövzunun adı
6.

Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyinin tətbiqi sahəsində yerli
özünüidarə orqanlarının səlahiyyətləri. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi

IV Bölmə. İnzibati hüquq
Mövzular: 4 saat mühazirə
№ Mövzunun adı
7.
8.

İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət

V Bölmə. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin normativ-hüquqi tənzimi
Mövzular: 4 saat mühazirə
№

Mövzunun adı

Bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi
10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı” və qarşıda duran vəzifələr
9.

VI Bölmə. Təcrübə
№
11.
12.

Mövzunun adı
Bakı şəhəri Nizami rayonu Nizami bələdiyyəsi ilə tanışlıq
Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Rəsulzadə bələdiyyəsi ilə tanışlıq

Bələdiyyə üzvləri və qulluqçularının hüquqi maarifləndirilməsi məqsədilə
Ədliyyə Akademiyasında
keçirilən kursun dərs cədvəli
№
1.

Mühazirələrin mövzusu
və ya tədbirin adı
Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın və ölkəmizdə hüquqi dövlət
quruculuğunun banisidir

2.

Yerli özünüidarə ilə bagli olan qanunvericilik aktlarının icmalı. Bələdiyyələrin
fəaliyyətinin Konstitusion əsasları və bələdiyyələrin hüquqi statusu

3.

Yerli (bələdiyyə) vergilər və
ödənişlər, büdcənin
formalaşdırılması və icrasına
nəzarət

4.

Bakı şəhəri Nizami rayonu Nizami bələdiyyəsi ilə tanışlıq

5.

Bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi

6.
7.

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət
“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

8.

Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Rəsulzadə bələdiyyəsi ilə tanışlıq

9.

10.

Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu,
Normativ hüquqi aktların anlayışı, bu aktların layihələrinin hazırlanması, qəbulu və
Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi
qaydaları
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı” və qarşıda duran vəzifələr

11.

Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyinin tətbiqi sahəsində yerli
özünüidarə orqanlarının səlahiyyətləri. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi

12.

Yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə
açıqlanması məsələləri

