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Statistik nәşrlәrin (kitabların) onlayn satışı üzrә inzibati reqlament
1. Ümumi müddәalar
1.1.
Elektron xidmәtin adı:
Statistik nәşrlәrin (kitabların) onlayn satışı
1.2.
Elektron xidmәtin mәzmunu:
Bu xidmәt ölkәdә sosial-iqtisadi, ekoloji, demoqrafik vәziyyәti, elmi-texniki inkişafı, ölkә,
region vә sahә sәviyyәsindә qarşılıqlı tәsәrrüfat әlaqәlәrini, struktur dәyişikliklәrini vә istehsalın
sәmәrәliliyini sәciyyәlәndirәn statistik mәlumatlarla bağlı çap olunmuş statistik mәcmuәlәrin,
bülletenlәrin vә çap olunan digәr nәşrlәrin istifadәçilәrә satışını әhatә edir.
1.3.
Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hüquqi әsası:
1.3.1. “Rәsmi statistika haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununun 7-ci maddәsi;
1.3.2. "Dövlәt orqanlarının elektron xidmәtlәr göstәrmәsinin tәşkili sahәsindә bәzi tәdbirlәr
haqqında" Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrәli
Fәrmanının 2-1-ci hissәsi;
1.3.3. “Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli
qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә
elektron xidmәtlәr göstәrilmәsi Qaydaları”;
1.3.4. “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә elektron xidmәtlәr
göstәrilmәsi Qaydaları”nın vә “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın tәsdiq edilmәsi haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli qәrarında
dәyişiklik edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2012-ci il 17 oktyabr
tarixli 235 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın 26.4-cübәndi;
1.3.5. “Vәtәndaşların müraciәtlәri haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 10.1-ci
maddәsi.
1.4.
Elektron xidmәti göstәrәn dövlәt qurumunun adı:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi.
1.5.
Elektron xidmәtin digәr icraçıları:
Yoxdur.
1.6.
Elektron xidmәtin avtomatlaşdırılma sәviyyәsi:
Elektron xidmәt tam avtomatlaşdırılmışdır.
1.7.

Elektron xidmәtin icra müddәti:

Statistik nәşrlәrin әldә edilmәsi ilә bağlı müraciәt onlayn rejimindә hәyata keçirilir vә
müraciәtin qәbulu onun informasiya sistemi tәrәfindәn emalı vaxtına bәrabәrdir. Statistik nәşr
üçün müraciәt qәbul olunduqdan sonra 2 (iki) iş günü әrzindә nәşr alıcının poçt ünvanına
göndәrilir. Bununla yanaşı, alıcı nәşri bilavasitә özü götürmәk istәdikdә nәşr onun arzusuna
(şifahi vә ya yazılı şәkildә bildirildikdә) uyğun olaraq özünә tәqdim edilir.
1.8. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin nәticәsi:
Xidmәtin istifadәçisi onu maraqlandıran statistik nәşri (kitabı) elektron qaydada әldә edir.
2. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hәyata keçirilmәsi
2.1. Elektron xidmәtin növü:
İnteraktiv.
2.2. Elektron xidmәt üzrә ödәniş:
Ödәnişsiz.
2.3. Elektron xidmәtin istifadәçilәri:
Fiziki vә hüquqi şәxslәr.
2.4. Elektron xidmәtin tәqdim olunma yeri:
https://www.azstat.org/xidmetler/neshrler_v3.0/index.php?lang=az
https://www.e-gov.az/az/services/read/3115/0
2.5. Elektron xidmәt barәdә mәlumatlandırma:
AZ1136, Bakı ş. İnşaatçılar prospekti 81, qaynar xәtt: 012 377 10 70 (33-00), Telefon:
012 377 10 70 (22-66), 012 377 10 70 (22-38), Faks: 012 538 24 42, e-poçt: sc@stat.gov.az,
internet ünvanı: http://www.stat.gov.az/ Elektron xidmәtlәr bölmәsi.
2.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr vә onların tәqdim
olunma forması:
Sәnәd tәlәb olunmur.
3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün inzibati prosedurlar
3.1. Nәşrlәrin (kitabların) әldә edilmәsi xidmәti interaktiv növlü elektron xidmәt olduğundan
istifadәçilәr üçün daim açıqdır vә müraciәt edilmәsi hәr hansı qaydada mәhdudlaşdırıla bilmәz.
3.2. Elektron xidmәtlәr üçün sorğu:
3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması:
Sorğunun formalaşdırılması bu Reqlamentin 2.4-cü bәndindә göstәrilmiş internet ünvanında
onlayn rejimindә verilmiş müraciәt әsasında hәyata keçirilir. Müraciәtdә tәlәb olunan statistik nәşr
seçilir, alıcının adı, soyadı, ünvanı, iş yeri vә vәzifәsi (işlәdiyi tәqdirdә), elektron poçt ünvanı,
statistik nәşrin göndәrilmәsi üçün sorğu edәnin poçt ünvanı göstәrilir vә informasiya sistemindә
növbәti mәrhәlәyә keçid hәyata keçirilir. Satış üçün nәzәrdә tutulmuş kitab nüsxәlәrinin sayı başa
çatdığı tәqdirdә istifadәçinin elektron poçtuna nәşrin satışının başa çatdığı haqqında avtomatik
rejimdә bildiriş göndәrilir. Satış üçün nüsxә olduqda ödәniş hәyata keçirilir.
3.2.2. Sorğunun qәbulu:
Sorğu internet sәhifәsinә daxil olduğu gün qeydiyyata alınır vә sorğunun qәbul edilmәsi ilә
bağlı istifadәçinin elektron poçtuna dәrhal bildiriş göndәrilir.

3.3 Elektron xidmәtin göstәrilmәsi vә ya imtina edilmәsi:
3.3.1. Sorğunun yerinә yetirilmәsindәn imtina halları:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn bu Reqlamentin 2.4-cü
bәndindә göstәrilmiş internet ünvanının informasiya sisteminin müvafiq pәncәrәsindә müәyyәn
olunmuş forma üzrә mәlumatlar tam daxil edilmәdikdә, nәşr üzrә ödәniş edilmәdiyi vә ya satış
üçün nәzәrdә tutulmuş nüsxә olmadıqda xidmәtin göstәrilmәsindәn imtina olunur.
Elektron xidmәtin göstәrilmәsindәn imtina istifadәçinin nәşrlәrin әldә edilmәsi ilә bağlı
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin elektron xidmәtlәr bölmәsinә yenidәn
müraciәt etmәsinә mane olmur.
3.3.2. Sorğunun qәbulu:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn bu Reqlamentin 2.4-cü
bәndindә göstәrilmiş internet ünvanının informasiya sisteminin müvafiq pәncәrәsindә müәyyәn
olunmuş forma üzrә mәlumatlar tam daxil edildikdә әrizә avtomatik rejimdә qәbul olunur vә
bununla bağlı istifadәçiyә elektron bildiriş göndәrilir.
3.4. Sorğunun icrası:
3.4.1. Ardıcıl hәr bir inzibati әmәliyyat, o cümlәdәn mәsul şәxs haqqında mәlumat:
Sorğu qәbul olunduqdan sonra elektron sәnәd dövriyyәsi sistemindә sorğunun qeydiyyatı
aparılır vә icrası üçün avtomatik rejimdә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi
aparatının İnformasiya vә ictimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәsinә tәqdim olunur. Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi aparatının İnformasiya vә ictimaiyyәtlә әlaqәlәrşöbәsi
sorğuda göstәrilәn nәşri istifadәçinin ünvanına göndәrir. Hәr bir inzibati әmәliyyatın aparılmasına
mәsul Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin Ümumi şöbәsidir. [19]
3.4.2. Hәr bir inzibati әmәliyyatın mәzmunu, yerinә yetirilmә müddәti vә/vә ya
maksimal yerinә yetirilmә müddәti:
Sorğu Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin elektron sәnәd dövriyyәsi
sisteminә avtomatik rejimdә daxil edilir. İnzibati әmәliyyatın maksimal icra müddәti 2 (iki) iş
günüdür.
3.4.3. İnzibati әmәliyyatda iştirak edәn digәr dövlәt orqanı haqqında mәlumat:
Yoxdur.
3.4.4. İnzibati prosedurun nәticәsi vә onun verilmәsi qaydası:
İstifadәçinin nәşrlәrin әldә edilmәsi ilә bağlı sorğusu qeydiyyata alındıqdan sonra,
yoxlanılmalı vә imtina üçün әsas aşkar edildikdә bu barәdә bir gündәn gec olmayaraq istifadәçiyә
mәlumat verilmәlidir. Çatışmazlıqlar aşkar edilmәdikdә vә ya aşkar edilmiş çatışmazlıqlar aradan
qaldırıldıqdan sonra sorğu qәbul edilir vә 2 (iki) iş günü müddәtindә statistik nәşr (vә ya nәşrlәr)
istifadәçiyә göndәrilir.
3.5. Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt:
Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika
Komitәsi hәyata keçirir.
3.5.1. Nәzarәt forması:
Kargüzarlıq, daxil olan müraciәtlәrin avtomatlaşdırılmış rejimdә mütәmadi monitorinqi.
3.5.2 Nәzarәt qaydası:
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrәli Fәrmanı
ilә tәsdiq edilmiş “Dövlәt orqanlarında, dövlәt mülkiyyәtindә olan vә paylarının (sәhmlәrinin)
nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus olan hüquqi şәxslәrdә vә büdcә tәşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Tәlimat”la müәyyәn edilmiş qaydada.
3.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üzrә mübahisәlәr:
3.6.1. İstifadәçinin şikayәt etmәk hüququ haqqında mәlumat:
İstifadәçi elektron xidmәtlә bağlı onu razı salmayan istәnilәn mәsәlә barәdә yuxarı
sәlahiyyәtli orqana (vәzifәli şәxsә) inzibati qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt edә bilәr.
3.6.2. Şikayәtin әsaslandırılması vә baxılması üçün lazım olan informasiya: Şikayәt
kağız üzәrindә vә elektron qaydada tәrtib oluna bilәr. Kağız üzәrindә şikayәt Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin poçt ünvanına, elektron şikayәt isә bu reqlamentin 2.5-

ci bәndindә göstәrilәn poçt ünvanına göndәrilmәlidir. Şikayәtdә vәtәndaşın adı, atasınınadı,
soyadı, ünvanı, poçt vә ya elektron poçt ünvanı, yaxud işlәdiyi yer göstәrilmәlidir.
3.6.3. Şikayәtin baxılma müddәti:
Şikayәtә 15 (on beş) gün әrzindә baxılmalıdır. Әlavә öyrәnilmәsi vә yoxlanılması tәlәb
edilәn şikayәtlәrә isә 30 (otuz) iş gün müddәtindә baxılır.

