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Cari il ərzində vergi orqanları əməkdaşlarının peşə hazırlığı səviyyəsinin
yüksəldilməsi, fasiləsiz, sistemli, səmərəli və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan keyfiyyətli
təhsilin təmin edilməsi məqsədilə aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir:
1. Tədris prosesinin normativ bazasının təkmilləşdirilməsi sahəsində

1. Azərbaycan Respublikasının vergilər nazirinin 17 fevral
2015-ci il tarixli 1517040100185500 nömrəli əmri ilə Tədris
Mərkəzinin Elmi Şurasının, kafedralarının, Tədris və metodika
şöbəsinin, Maliyyə-təsərrüfat şöbəsinin, Elmi-tədqiqat bölməsinin
və

Mühasibatlığın yeni Əsasnamələri, eləcə də “Mərkəzdə

seçkili vəzifələrin tutulması Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
***
2.

Azərbaycan Respublikasının vergilər nazirinin 21 may 2015-ci il tarixli

1517040100646900 nömrəli əmri ilə Tədris Mərkəzində çalışan əməkdaşların yeni
Əsasnamələrə uyğunlaşdırılmış vəzifə təlimatları təsdiq edilmişdir.
***
3. Azərbaycan Respublikasının vergilər nazirinin 2
fevral 2015-ci il tarixli 1517040100128400 nömrəli əmri ilə
“2015-ci ildə Vergilər Nazirliyində təhsilin inkişafına dair
Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planının icrası
ilə əlaqədar aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir:
 Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin 31 iyul
2015-ci il tarixli 1517040101100100 nömrəli əmri ilə “Dövlət vergi orqanlarında həyata
keçirilən təhsil prosesləri üçün təlim materiallarının hazırlanmasına və ekspertizasına
dair Metodiki Tövsiyələr” və “Dövlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə biliklərinin
qiymətləndirilməsi üçün test tapşırıqlarının tərtibi və ekspertizasına dair Metodiki
Tövsiyələr” təsdiq edilmişdir;
 “Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində elmi-tədqiqat
mövzularının seçilməsi, tədqiqatların təşkili və nəticələrinin tətbiqi məsələlərinə dair
Qaydalar”ın layihəsi hazırlanaraq 30 noyabr 2015-ci il tarixli 1595030000360300 nömrəli
xidməti məktubla rəy və təkliflərin bildirilməsi üçün Nazirliyinin aidiyyatı struktur
vahidlərinə təqdim edilmişdir.
***
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4. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin “Tədris Mərkəzində ““Vergi
Muzeyi”nin yaradılması haqqında” 17 aprel 2015-ci il tarixli 1517040100505700 nömrəli
əmrinə əsasən “Vergi Muzeyinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları” hazırlanmış və vergilər
nazirinin 1 iyul 2015-ci il tarixli 1517040100870200 əmri ilə təsdiq edilmişdir.
***
5. Azərbaycan Respublikasının vergilər nazirinin 9
sentyabr 2014-cü il tarixli 1417040101282800 nömrəli əmri ilə
"Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyində keçirilən
təlimlərin

qiymətləndirilməsinə

dair

Metodiki

Tövsiyələr"

təsdiq edilmişdir. Bu tövsiyələrə uyğun olaraq təlim kursları
bitdikdən sonra dinləyicilər arasında sorğuların keçirilməsi,
nəticələrin

ümumiləşdirilməsi

və

təlim

prosesinin

təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə AVİS-də müvafiq
altmodulunun yaradılması üçün Tədris Mərkəzi tərəfindən müvafiq texniki tapşırıq
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, AVİS-in Tədris
modulunda "Məmnunluq anketi" altmodulu yaradılmış və 24 iyun 2015-ci tarixli
1590030000266800 nömrəli məktubla istifadəyə verilmişdir.

Hazırda altmodulun

təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər həyata keçirilir.
***
6. Azərbaycan Respublikasının
Nazirliyinin

Tədris

Mərkəzində

Vergilər

təşkil

edilən

ixtisasartırma və ilkin hazırlıq kurslarında təlimin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə təlimlərin
qiymətləndirilməsi və açıq dərslərin təşkili üzrə
mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir. Bununla bağlı
olaraq 2015-ci ildə 36 açıq dərs təşkil edilmiş və
nəticələri

barədə

məlumatlar

aidiyyəti

üzrə

təqdim edilmişdir. Açıq dərslərin təşkilinin metodoloji bazasının yaradılması məqsədilə
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Tədris Mərkəzində "Açıq dərslərin təşkili, keçirilməsi və qiymətləndirilməsinə dair
Metodiki Tövsiyələr" hazırlanmış və Mərkəzin rəisinin 2 dekabr 2015-ci il tarixli
1595040100218400 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.
***
7.

Təlim

metodları

vasitəsilə

təhsil

prosesinin

səmərəliyinin yüksəldilməsi, təhsildə dinləyicilərin yüksək
nailiyyətlər əldə etməsi, ümumilikdə, dinləyicilərin bilik və
peşə hazırlığı səviyyəsinin artırılması məqsədilə Tədris
Mərkəzin

rəisinin

2

dekabr

2015-ci

il

tarixli

1595040100218400 nömrəli əmri ilə “Tədris prosesində
təlim metodlarının tətbiqinə dair Metodiki Tövsiyələr” təsdiq
edilmişdir.
***
8. Tədris kurslarına cəlb edilmiş dinləyicilərlə
auditoriyada

və

auditoriyadankənar

işlərin

təşkilinin

təkmilləşdirilməsi, onların tədris mühitinə uyğunlaşmasının
təmin edilməsi, tədris prosesində qarşıya çıxa biləcək
məişət məsələlərinin çevik həll edilməsi üçün şəraitin
yaradılması, dinləyicilər üçün müstəqil öyrənmə şəraitinin
təmin edilməsi məqsədilə Tədris Mərkəzin rəisinin 2
dekabr 2015-ci il tarixli 1595040100218400 nömrəli əmri ilə “Tədris Mərkəzində qrupun
kuratorunun işinin təşkili ilə əlaqədar Metodiki Tövsiyələr” təsdiq edilmişdir.
***
Tədris

9.

Mərkəzi

Azərbaycan

Respublikasının vergilər nazirinin 3 avqust 2015-ci
il tarixli 1517040101083100 nömrəli əmri ilə təsdiq
edilmiş

"Azərbaycan

Respublikası

Vergilər

Nazirliyinin elektron kitabxanasının "Onlayn təlim"
sistemi

ilə

təlimlərin

təşkili

Qaydaları"nın

hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir. Vebinar və Onlayn rejimli təlimlərin təşkil
edilməsi üçün Vergilər Nazirliyinin mərkəzi aparatında və Tədris Mərkəzində zəruri
texniki vəsaitlər alınmış, onların proqram təminatı təmin edilmişdir. Hazırda Tədris
Mərkəzi Onlayn təlimlərin əsas təşkilatçısı funksiyalarını icra edir, metodiki təminatı
həyata keçirir.
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10. Azərbaycan Respublikasının vergilər nazirinin 9 dekabr 2015-ci il tarixli
1517040101843900 nömrəli əmri ilə "Dövlət vergi orqanlarında həyata keçirilən təhsil
proseslərinə təlimçi qismində cəlb edilən dövlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə dair
Metodiki Tövsiyələr" təsdiq edilmişdir.
Tövsiyələrin

məqsədi

dövlət

vergi

orqanlarında

həyata

keçirilən

təhsil

proseslərinin qarşısında duran məqsədlərə yüksək səviyyədə nail olunması üçün bu
prosesə təlimçi qismində cəlb edilən dövlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə
hazırlığına, iş stajına, bilik və bacarıqlarına, hüquq və vəzifələrinə, davranışlarına dair
tələblərin müəyyən edilməsindən ibarətdir.
2. Təhsilin planlaşdırılması və icrası sahəsində görülmüş işlər

Təhsilin vergi orqanlarının
tələbatlarına

və əməkdaşlarının praktiki

istiqamətləndirilməsi

məqsədilə

ilkin

hazırlıq

fəaliyyətdən doğan
və

ixtisasartırma

proqramlarının ilkin tədris-mövzu planları
tərtib edilmiş və münasibət bildirilməsi
üçün Vergilər Nazirliyinin struktur vahidləri
və bölmələrinə təqdim edilmişdir. Vergi
orqanlarından daxil olan rəy və təkliflər
ümumiləşdirilərək Vergilər Nazirliyi yanında
Tədris-metodiki Şurada müzakirə olunması
üçün təqdim edilmişdir. Tədris-metodiki
Şuranın tövsiyələri və vergi orqanlarının təklifləri nəzərə alınmaqla ilkin hazırlıq və
ixtisasartırma proqramlarının tədris-mövzu planlarının yekun layihəsi hazırlanmışdır.
Eyni zamanda, vergi orqanlarının təkliflərinə əsasən funksional istiqamətlər üzrə
aktual məsələlərə və böyük menecerlər üçün heyətin idarə edilməsi məsələlərinə həsr
olunmuş qısamüddətli (1-5 gün) təlimlərin, eləcə də kuratorlar və təlimçilər üçün
təlimlərin keçirilmə qrafiki tərtib edilmişdir. Qeyd edilən sənədlər təsdiq edilməsi üçün
Vergilər Nazirliyinə təqdim edilmişdir.
Azərbaycan

Respublikasının

vergilər nazirinin

25

fevral 2015-ci il tarixli

1517040100200100 nömrəli və 5 mart 2015-ci il tarixli 151517040100300800 nömrəli
əmrləri ilə stajçı əməkdaşlar üçün ilkin hazırlıq kurslarının, eləcə də dövlət vergi
orqanlarının “orta menecerlər” və “mütəxəssislər” təlim qruplarına aid edilən əməkdaşları
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üçün 8 funksional istiqamət üzrə ixtisasartırma proqramlarının yeni tədris-mövzu planları
və illik tədris qrafiki təsdiq edilmişdir.
İllik tədris qrafikində 4 ilkin hazırlıq kursunun, 12 ixtisasartırma kursunun və 35
qısamüddətli təlimin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
2.1. Təlim və tədrisin təşkili sahəsində
2015-ci il ərzində 6 ilkin hazırlıq, 14 ixtisasartırma kursu və 58 qısamüddətli
təlim (o cümlədən: Vergilər Nazirliyinin elektron kitabxanasının “Onlayn təlim” sistemdən
istifadə etməklə 15) təşkil edilmişdir.
İllik tədris qrafiki
üzrə
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Təlimin növü

s/s

Faktiki sayı

1.

İlkin hazırlıq

2.

İxtisasartırma

12

14

3.

Qısamüddətli təlimlər

35

58
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Bu dövr ərzində ilkin hazırlıq kurslarına
126, ixtisasartırma kurslarına 399 (o
cümlədən,
saxlanılan

təlimlərə

50

nəfər

müfəttiş),

isə

1930

fond

hesabına

qısamüddətli
əməkdaş

(o

cümlədən, Vergilər Nazirliyinin elektron
kitabxanasının “Onlayn təlim” sistemində
keçirilən

təlimlərdə

966)

cəlb

olunmuşdur. Beləliklə, 2015-ci ildə 2455 nəfər vergi orqanı əməkdaşı təlim
prosesinə cəlb olunmuşdur.
İlkin hazırlıq

İxtisasartırma

Təlimlər
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1. “Vergilər Nazirliyinin Telefon Məlumat Xidməti müfəttiş-operatorlarının illik bilik və
peşə hazırlığı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”na və “Vergi ödəyicilərinə xidmət
mərkəzlərində vergi ödəyicilərinin qəbulu və
xidmətin təşkili Qaydaları”na uyğun olaraq
Azərbaycan

Respublikasının

Vergilər

Nazirliyinin 19 yanvar 2015-ci il tarixli
1517040100090000 nömrəli əmri ilə 24 və
31

yanvar

2015-ci

Mərkəzinin

il

tarixlərdə

əməkdaşlarının

və

Çağrı
vergi

ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin təmsilçilərinin bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Qiymətləndirmənin nəticələri nəzərə alınmaqla treninq
proqramları hazırlanmış və təqvim ilinin birinci yarımilliyi ərzində (5 mart 2015-ci il
tarixdən 27 iyun 2015-ci il tarixədək) Tədris Mərkəzi tərəfindən əyani və distant
təhsilalma formasında tədris kursları təşkil edilmişdir. Əyani təhsilalma forması ilə Çağrı
Mərkəzinin 28 əməkdaşı (23 vəzifəli şəxs, 5 fond hesabına saxlanılan müfəttiş), distant
təhsilalma forması ilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin 188 əməkdaşı (143 vəzifəli
şəxs, 45 fond hesabına saxlanılan müfəttiş) kurslara cəlb edilmişdir.
2. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin
ixtisasartırma kurslarının təşkili və keçirilməsi haqqında 5
mart 2015-ci il tarixli 1517040100300800 nömrəli əmri ilə
Çağrı Mərkəzinin və xidmət mərkəzlərinin əməkdaşları üçün
vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində illik təlim
proqramlarının tədris qrafikinə
əsasən 4 aprel və 16 may
2015-ci il tarixlərə məsafədən
real vaxt (on-layn) rejimində
sınaq
keçirilmişdir

qiymətləndirilməsi
(Tədris

Mərkəzinin 2 aprel 2015-ci il
tarixli 1595030000085100 nömrəli xidməti məktubu).
3. Məlum olduğu kimi, vergi orqanı əməkdaşları üçün
tədrisin kifayətlilik göstəricisi kimi bir təqvim ili ərzində bir
orta statistik vergi işçisinə düşən tədris günlərinin sayı əsas
götürülür. Cari ildə Tədris Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən
8

təlimlər üzrə kifayətlilik göstəricisi 7,0 adam-gün (fond hesabına saxlanılan müfəttişlər
nəzərə alınmadan) olmuşdur. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2011-ci il ərzində həmin
göstəricinin illik qiyməti 3,2, 2012-ci ildə 3,7, 2013-cü ildə isə 4,7, 2014-cü ildə isə 7,2
adam-gün olmuşdur.
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Qeyd: Əvvəlki illərdə vergi orqanı əməkdaşları üçün tədrisin kifayətlilik göstəricisi
hesablanarkən fond hesabına saxlanılan müfəttişlərin nəticələri nəzərə alınmışdır.

4. Tədris

kurslarının

səmərəliliyinin

təmin

olunması

nöqteyi-nəzərindən

dinləyicilərin zəif cəhətlərinin və daha çox diqqət yetirilməli olan məsələlərin
dəqiqləşdirilməsi üçün dinləyicilərin peşə hazırlığının və bilik səviyyəsinin ilkin
qiymətləndirilməsi və tədris kursunun sonunda müvafiq tövsiyənin verilməsi üçün son
qiymətləndirmə aparılır.
İlkin hazırlıq kurslarında dinləyicilərin biliklərinin ilkin qiymətləndirilməsinin nəticəsi
57,6%, yekun qiymətləndirmənin nəticəsi isə 85,4% olmuşdur. İlkin və yekun
qiymətləndirmə arasındakı fərq +27,8 bənd təşkil etmişdir.
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Hesabat dövründə ixtisasartırma kurslarına ümumilikdə 183 nəfər cəlb edilmişdir.
Bu kurslar üzrə ilkin qiymətləndirilmənin nəticəsi 64,2%, yekun qiymətləndirmənin
nəticəsi isə 87,8% olmuşdur. İlkin və yekun qiymətləndirmə arasındakı fərq +23,7 bənd
təşkil etmişdir.
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5. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin ixtisasartırma kurslarının
təşkili və keçirilməsi haqqında 5 mart 2015-ci il tarixli 1517040100300800 nömrəli əmri
ilə Çağrı Mərkəzinin və xidmət mərkəzlərinin əməkdaşları üçün vergi qanunvericiliyi və
inzibatçılığı sahəsində illik təlim proqramlarının tədris qrafikinə əsasən 4 aprel və 16 may
10

2015-ci

il

tarixlərdə

qiymətləndirilməsi

məsafədən

keçirilmişdir

(distant)

(Tədris

real

vaxt

Mərkəzinin

rejimində

(on-layn)

2

aprel

2015-ci

il

sınaq
tarixli

1595030000085100 nömrəli xidməti məktubu).
Hesabat dövründə Çağrı Mərkəzinin əməkdaşlarının və xidmət mərkəzlərinin
təmsilçilərinin bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin ilkin (24 və 31 yanvar 2015-ci il
tarixlərdə) və 27 iyun 2015-ci il tarixdə yekun qiymətləndirilməsi aparılmışdır (Vergilər
Nazirliyinin

25

iyun

2015-ci

il

tarixli

1517040100885400 nömrəli əmri).
6. Keçirilmiş
əsasən

qısamüddətli

təlimlər

funksional

idarələri

Nazirliyin

tərəfindən vergi orqanlarının ehtiyacları
nəzərə alınmaqla aşağıdakı mövzular üzrə
təşkil edilmişdir:
 Xidmət mərkəzlərində növbə və
səsyazma

avadanlıqlarından

istifadə,

xidmətlərin

qeydiyyatı

və

əsas

fəaliyyət

göstəricilərinin tətbiqi -2;
 Vergi orqanlarında qeydiyyat və uçot işlərinin təşkili məsələləri - 1;
 Təlimin əsasları - 2;
 Mühafizə və xidmət işlərinin təşkili -1;
 “Elektron ticarətin vergiyə cəlb edilməsi”
sahəsində keçirilniş TAIEX Ekspert Missiyası
çərçivəsində təlim -1;
 “Nağdsız

ödənişlərin

stimullaşdırılması”

sahəsində keçirilmiş TAIEX Ekspert Missiyası
çərçivəsində təlim – 1;
 Daxili nəzarət tədbirləri nəticəsində vergi orqanı əməkdaşlarının xidməti
vəzifələrinin icrasında aşkar olunan nöqsan və pozuntular -1;
 Vergi borclarının risk meyarları əsasında idarə edilməsi -1;
 Kuratorlar üçün təlim -10;
 Vergi ödəyicilərinə xidmət sahəsində təhlil zamanı “Axtarış&Hesabat” İnformasiya
sistemindən istifadə edilməsi -1;
 Vergidən yayınma risklərinin idarə edilməsi üzrə risk meyarları və onların
hesablanması -1;
 "Yoxlama materiallarına nəzarət" qovluğuna daxil edilmiş hesabat formalarından
istifadə edilməsi -1;
11

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə, etik davranış, maraqların toqquşması və məlumat
azadlığı məsələləri -1;
- Mühasibat uçotunun təşkili -1;
 E-audit ilə bağlı təlim -1;
 İstintaq idarəsinin və təhqiqat işlərinin
təşkili -1;
 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin

və

ya

leqallaşdırılmasına

digər

və

maliyyələşdirilməsinə

əmlakın

terrorçuluğun

qarşı

mübarizə

sahəsində səyyar vergi yoxlamalarının keçirilməsi -1;
 Cinayət

yolu

ilə

əldə

edilmiş

pul

vəsaitlərinin

və

ya

digər

əmlakın

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində
kameral vergi yoxlamalarının keçirilməsi -1;
 Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin səlahiyyətlərinə aid
cinayət işlərinin istintaqı və əməliyyat tədbirlərinin təşkili məsələləri -1;
 Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində təhlil və qiymətləndirmə meyarları, o
cümlədən əsas fəaliyyət göstəricilərinin tətbiqi -1;
 Hüquqi xidmət göstərən digər şəxslər tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin

və

maliyyələşdirilməsinə

ya

digər
qarşı

əmlakın
mübarizə

leqallaşdırılmasına
haqqında”

və

Azərbaycan

terrorçuluğun
Respublikasının

Qanununun tələblərinə əməl olunması -1;
 Vergilər
kitabxanasının

Nazirliyinin
“Onlayn

təlim”

elektron
sistemi

ilə

təlimlərin təşkili və keçirilməsi -1;
 Təşkilati-analitik, kriminalistika və uçot
işlərinin təşkili -1;
 Korrupsiyaya

qarşı

mübarizə,

maraqların toqquşması, etik davranış və vergi
orqanlarında daxili nəzarət sisteminin tətbiqi
vəziyyəti -1;
 Vergi yoxlamalarının prosedurları -8;
 Vergi borclarının alınmasında səmərəli üsullardan istifadə edilməsi -1;
 Heyətin idarə edilməsi - 4;
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- Vergi borclarının alınması, görüləcək işlər və bu sahədə qarşıya çıxan məsələlərin
həlli yolları -1;
 Vergilər Nazirliyinin Elektron kitabxanası, onun bölmələri, axtarış funksiyaları,
məlumat bazası və vergi forumundan istifadə qaydaları -1;
 İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkili -1;
 Vergi orqanlarının xidmət strukturlarında xidmət kanallarından istifadə Qaydaları - 1;
 Kommunikasiya və vergi mübahisələrinin həlli – 1;
 Məlumat mübadiləsi üzrə beynəlxalq sorğuların icrası – 1;
 Beynəlxalq Vergi İnformasiya Platformasından istifadə qaydaları – 1;
 Yoxlama materiallarına nəzarət – 1;
 “Özünüidarəetmə” mövzusunda təlim – 1;
 Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə bağlı təlim – 1.
Yuxarıda qeyd olunanlardan başqa:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25.02.2015-ci il tarixli 50
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin
təşkili Qaydaları”nın 7.1-ci bəndinə əsasən Çağrı Mərkəzinin (həmçinin vergi
ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin) təmsilçilərinin illik bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin
ilkin yoxlanılması və nəticələrinə uyğun olaraq təlimlərin keçirilməsi məqsədilə Tədris
Mərkəzi tərəfindən Nazirliyin Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsinin sifarişi əsasında
yeni test bazası hazırlanmışdır.
2. İlkin hazırlıq kursunun dinləyiciləri üçün tərtib edilən
və yenilənmiş təlim materiallarını özündə əks etdirən
“Vergiyə

giriş”

adlı

kitab

yeni

redaksiyada

nəşrə

hazırlanmışdır.
3. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin 1
may

2015-ci

il

tarixli

1517040100644500
nömrəli əmri ilə təsdiq
olunmuş

Avropadaxili

Vergi Administrasiyaları Təşkilatının Vergi üzrə
Peşəkar Təlim və İnkişaf Forumunun keçirilməsinə
dair Tədbirlər Planının 2-ci və 4-cü bəndlərinə
əsasən Forumun gündəliyində duran mövzular üzrə
təlim və tədrisə aid video rolik hazırlanmışdır.
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4. Gənc nəslin, təhsil müəssisələrinin şagird və tələbələrinin vergilər haqqında
bilik və anlayışlarının artırılması, onlarda vergi mədəniyyətinin formalaşdırılması və
vergilərə aid dərs vəsaitlərinin tədrisini səmərəli şəkildə həyata keçirmək məqsədilə
ümumtəhsil məktəblərində və orta ixtisas peşə liseylərində vergilərə dair 56 metodiki
kabinet və vergi tədris otaqları təşkil edilmişdir. Yeni dərs ili ərəfəsində metodiki
kabinetlərə və vergi tədris otaqlarına məsul şəxslərin iştirakı ilə 1 sentyabr 2015-ci il
tarixdə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində
keçirilmişdir.

seminar-məşğələ
məşğələdə

Bakı

şəhərini

və

Seminar
respublikanın

müxtəlif regionlarını təmsil edən 49 metodistmüəllim iştirak etmişdir.
5.

Azərbaycan

Nazirliyinin

27

Respublikasının

avqust

2015-ci

Vergilər
il

tarixli

1517040101216700 nömrəli əmri ilə Tədris Mərkəzinin inzibati binasında Azərbaycan
Respublikasının orta ümumtəhsil məktəblərində yaradılan vergilərə dair metodiki
kabinetlərə, vergi tədris otaqlarına, eləcə də “Vergi Dostları”nın fəaliyyətinə məsul
şəxslər

(metodistlər)

üçün

“Ümumtəhsil

məktəblərində

vergilərə

dair

metodiki

kabinetlərin, vergi tədris otaqlarının, eləcə də “Vergi Dostları”nın fəaliyyətinin
tənzimlənməsi məsələləri” mövzusunda 1 sentyabr 2015-ci il tarixdə təlim təşkil
edilmişdir.
6. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində
yerləşən 54 təhsil müəssisəsində təşkil
olunmuş metodiki kabinetlərin və vergi
tədris

otaqlarının

tədris

vəsaitlərinə

ehtiyacının ödənilməsi ilə bağlı olaraq 6-8ci və 9-11-ci siniflər üçün nəzərdə tutulan
dərsliklər

qanunvericilikdə

edilmiş

dəyişikliklər nəzərə alınmaqla yenidən redaktə olunmuş və nəşr üçün hazırlanmışdır.
7. Vergilər Nazirliyinin www.taxes.gov.az internet
səhifəsinin “Faydalı” bölməsində “Vergi testi” alt
bölməsindəki test bazası təkmilləşdirilmişdir.
8. Tədris Mərkəzinin www.tedris.taxes.gov.az
internet səhifəsi hazırlanmış və istifadəyə verilmişdir.
Saytda

Vergilər

Nazirliyində

aparılan

təhsil
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proseslərini tənzimləyən normativ aktlar, planlar, bu istiqamətdə görülmüş işlər barədə
məlumatlar yerləşdirilir. Eyni zamanda, vergi orqanlarının əməkdaşlarının müstəqil
öyrənmə imkanlarının artırılması üçün ilkin hazırlıq və ixtisasartırma kurslarına dair təlim
materialları və qiymətləndirmədə istifadə olunan suallar saytda yerləşdirilmişdir. Saytın
təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilimişdir.
9. Tədris Mərkəzində keçirilən imtahanların AVİS-ə tam inteqrasiya edilməsi
tapşırığının icrası ilə bağlı bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir.
10. Vergilər Nazirliyi əməkdaşlarının
peşə hazırlığı prosesində elektron təhsilin
(e-learning) tətbiq edilməsi üçün təlim
materiallarının
yaradılması

elektron

istiqamətində

bazasının
işlər

həyata

keçirilmişdir.
11. Mərkəzin əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Strateji Tədqiqatlar və Dövlət Müdafiəsini
İdarəetmə Akademik Kurslarında “Dövlət gəlirlərinin formalaşması və milli güc”
mövzusunun tədrisinə cəlb olunmuşlar.
12. 4 dekabr 2015-ci il tarixdə respublikanın ali təhsil müəssisələrinin tələbə və
magistrləri arasında “Vergilər” mövzusunda keçirilmiş Olimpiadanın test bazası Tədris
Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanmışdır. Onlar həmçinin, Olimpiadanın təşkil
edilməsində və keçirilməsində bilavasitə iştirak etmişlər.

2.2. Təlim və tədrisin qiymətləndirilməsinin nəticələri

Vergilər

nazirinin

9

sentyabr

2014-cü

il

tarixli

əmri

ilə

təsdiq

edilmiş

1417040101282800 “Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində keçirilən təlimlərin
qiymətləndirilməsinə dair Metodiki Tövsiyələr”in tələblərinə uyğun olaraq 2015-ci il üzrə
Vergilər Nazirliyində həyata keçirilən təlimlərin (ilkin hazırlıq və ixtisasartırma kursları, o
cümlədən qısamüddətli təlimlər (treninqlər)) vergi orqanlarının tələbatlarına uyğunluğu
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müəyyən edilmiş, keyfiyyətinin və nəticəliliyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə vergi
orqanlarının vəzifəli şəxsləri arasında sorğular aparılmış, əldə edilən nəticələr
ümumiləşdirilmişdir.
Təlimlərin qiymətləndirilməsi iki mərhələdə aparılmışdır. Birinci mərhələdə kursun
bitməsindən sonrakı həftə ərzində, iş yerində dinləyicilərin təlimdən məmnunluq
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün sorğular aparılmışdır. Bu mərhələdə dinləyicilərin
təlimin təşkili, təlim materialları, biliklərin qiymətləndirilməsi və təlimçilərin təlim
qabiliyyətləri barədə rəyləri və təklifləri öyrənilmişdir.
Sorğu 18 qrup arasında aparılmış və sorğuda 360 nəfər dinləyici iştirak etmişdir.
Təlimin təşkilinin qiymətləndirilməsi üzrə sorğu anketinin nəticələri aşağıdakı kimi
olmuşdur:
Göstəricilər

Qiymətləndirmə

1. Təlim prosesi

4.9

2. Təlimin nəticələri

4.9

3. Təlim materialları

4.9

4. Təşkilati məsələlər

5.0

5. Biliklərin qiymətləndirilməsi

5.0

YEKUN QIYMƏT

4.94

Təlimçilərin təlim qabiliyyətlərinin dinləyicilər tərəfindən qiymətləndirilməsi (tövsiyə
olunan meyarlar üzrə) aşağıdakı kimi olmuşdur:

Təlimçinin mövzuları izah
etmə qabiliyyəti

Təlimçi tərəfindən yeni
bilikləri təqdim etməsi

Təlimçi tərəfindən təqdim
etdiyi təlim materiallarının
öyrənmə üçün yararlılığı

Təlimçinin təlim
alətlərindən (slayd, lövhə,
flipçart və s.) istifadə etmə
qabiliyyəti

Təlimçi tərəfindən
dinləyicilərin fəal iştirakını
təmin etmə qabiliyyəti

Təlimçi tərəfindən
dinləyicilərə biliklərini
nümayiş etdirmək
imkanının verilməsi

4.97

4.95

4.94

4.94

4.94

4.94

4.93

Yekun

Təlimçinin auditoriyanı
idarə etmək qabiliyyəti

Meyarlar

4.95

İkinci mərhələ təlimdən 6 ay sonra aparılmışdır. Bu mərhələdə təlimin nəticələrinin
ümumi fəaliyyətə təsirinin qiymətləndirilməsi üçün təlim prosesində verilən biliklərin
dinləyicilərin və struktur vahidinin fəaliyyət nəticələrinə təsiri qiymətləndirilmiş, eləcə də
təlimlərin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin alınması məqsədilə həm dinləyicilər, həm də
onların birbaşa rəisləri (şöbə və bölmə rəisləri) arasında sorğular aparılmışdır.
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Təlim kursundan 6 ay sonra dinləyicilər arasında təlimin nəticələrinin praktiki
fəaliyyətə təsirinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı kimi olmuşdur:
Göstəricilər

Qiymətləndirmə

1. Peşə fəaliyyəti ilə təlim arasında əlaqə

5.0

1. 1. Təlimdə əldə edilən biliklərin sizin peşəkarlıq səviyyənizə təsiri

5.0

1. 2. Təlimin sizin gündəlik işlərinizin nəticələrinə təsiri

5.0

1. 3. Təlimdə əldə edilmiş biliklərin iş proseslərində tətbiqi imkanlarının

5.0

mövcudluğu
1. 4. Təlimdə əldə edilmiş biliklərin iş proseslərində tətbiqi səviyyəsi

5.0

Təlimdən 6 ay sonra dinləyicilərin birbaşa rəisləri (şöbə və ya bölmə rəisləri)
arasında aparılan sorğuların nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur:
Göstəricilər

Qiymətləndirmə

1. Peşə fəaliyyəti ilə təlim arasında əlaqə

5.0

1.1. Təlimdən sonra mütəxəssisin fəaliyyət nəticələrində yaxşılaşma

5.0

1.2. Təlimin əməkdaşın peşəkarlıq qabiliyyətlərinə təsiri

5.0

1.3. Təlim kursunda verilən biliklərin struktur vahidinin tələbatına

5.0

uyğunluğu
1.4. Kurs üçün dinləyicilərin seçilməsi üsulu sizi qane edirmi?

5.0

1.5. Əməkdaşın kursun yekununda keçirilən imtahanda (monitorinqdə)

5.0

göstərdiyi nəticə ilə praktiki fəaliyyət nəticələri arasında uyğunluğu
1.6. Kursun əməkdaşın vəzifə təlimatları ilə müəyyən edilən tələblərə

5.0

uyğunlaşmaları üçün faydalılığı
2. Təlimin struktur vahidinin fəaliyyət nəticələrinə təsiri

5.0

2.1. Təlimin rəhbərlik etdiyiniz struktur vahidinin işinə təsiri

5.0

2.2. Dinləyicinin vergi ödəyiciləri və həmkarları ilə qarşılıqlı

5.0

münasibətlərinə təlimin təsiri
YEKUN QIYMƏT

5.0

Təlim prosesinin anketlərinin ümumiləşdirilmiş nəticələri “yüksək” (4.5 ≤ x ≤ 5)
qiymətləndirilmişdir.
3. Elm, təlim və tədris sahəsində əməkdaşlıq
1. Tədris Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası və Azərbaycan Dövlət
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İqtisad Universiteti arasında elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq müqavilələri
imzalanmışdır.

2. Vergi ödəyiciləri, vergi orqanlarının əməkdaşları və digər təşkilatların
nümayəndələri üçün təlimlərin təşkili, vergi orqanlarında və maliyyə xidməti sektorunda
çalışan əməkdaşların peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi, “e-learning” sahəsində təcrübə
mübadiləsi, vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi və maliyyə xidmətlərinə dair elmi
tədqiqatların aparılması məqsədilə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi ilə Azərbaycan
Bank Tədris Mərkəzi arasında Əməkdaşlıq Sazişinin daha 5 il müddətinə uzadılmasını
barədə müraciətə baxılmış və məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.
4. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi sahəsində
1. 9-11 sentyabr 2015-ci il tarixlərdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin
Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatı (IOTA) ilə əməkdaşlığı çərçivəsində “Vergi
üzrə

Peşəkar

Təlim

və

İnkişaf

Forumu”

keçirilmişdir. Forumun birinci və üçüncü günləri
Bakıda, ikinci günü isə Şamaxıda Vergilər
Nazirliyinin Tədris Mərkəzində təşkil edilmişdir.
Forumda Azərbaycan daxil olmaqla 26 ölkənin
50-yə yaxın nümayəndəsi iştirak etmişdir.
Forumda təlim sahəsində ölkələrin ən son
yenilikləri təqdim edilmiş, təlimdə innovativ
alətlərdən istifadənin öyrənilməsi beynəlxalq bilik və təcrübə mübadiləsi baxımından
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səmərəli olmuşdur. Azərbaycanda vergi mədəniyyətinin yüksəldilməsi, xüsusən orta
məktəb şagirdləri arasında vergi biliklərinin formalaşdırılması istiqamətində nazirlik
tərəfindən nəşr olunan kitablar, eləcə də uşaqlar üçün yaradılmış internet səhifəsi
iştirakçıların marağına səbəb olmuşdur. Həmçinin forumda nazirliyin İnsan resursları
idarəsi tərəfindən Avropa İttifaqının Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində “İnsan resurslarının
inkişafı

sahəsində

Azərbaycan

Respublikasının Vergilər Nazirliyinə dəstək”
Tvinninq layihəsi barədə iştirakçılara ətraflı
məlumat verilmişdir.
Forum
İtaliya

vergi

Azərbaycan

çərçivəsində

Avstriya

administrasiyaları
Respublikasının

və
ilə

Vergilər

Nazirliyi arasında təlim və tədris sahəsində
əməkdaşlıq barədə müqavilələrin bağlanılması müzakirə edilmişdir. Həmçinin nəzərdə
tutulan Regional Təlim və Tədqiqat Mərkəzinin yaradılması üçün Tədris Mərkəzinin hər
cür imkanlara malik olduğu vurğulanmışdır.
2. “İnsan resurslarının inkişafı üzrə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə
dəstək” Tvinninq Layihəsi çərçivəsində 3–10 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Tədris
Mərkəzinin əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin nümayəndə
heyətinin tərkibində Fransa Respublikasının Dövlət Baş Maliyyə Direktorluğunun
(DBMD) dəvəti ilə Fransanın Paris şəhərinə səfər etmişlər.
Səfərin məqsədi insan resurslarının idarə edilməsi, eləcə də insan resurslarının
inkişafı üçün təlim və tədris proseslərinin təşkili sahələrində təcrübə mübadiləsinin
aparılması olmuşdur. Səfər ərzində insan resurslarının inkişafı və təlim proseslərinə dair
11 təqdimat təşkil edilmiş və 2 Təlim Məktəbi ilə tanışlıq həyata keçirilmişdir.
3. "İnsan resurslarının inkişafı sahəsində Azərbaycan Respublikasının Vergilər
Nazirliyinə dəstək" Tvinninq layihəsi çərçivəsində Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində
2-4 noyabr və 5-6 noyabr 2015-ci il tarixlərdə "Heyətin idarə edilməsi" mövzusunda təlim
keçirilmişdir. Vergilər Nazirliyinin orta menecerləri üçün təşkil edilən və 3 gün davam
etmiş bu təlimin əsas məqsədi əməkdaşların idarəetmə sahəsində peşəkarlığının
artırılmasından ibarət olmuşdur. Təlimdə “Liderlik və qərarvermə”, “Komanda işi: yüksək
səmərə və məhsuldar komanda”, “Vaxtın idarə edilməsi” və digər mövzular üzrə
beynəlxalq təcrübədən məlum olan ən müasir bilikləri təqdim olunmuşdur. İspaniyanın
idarəetmə sahəsində tanınmış mütəxəssisləri təlimin əsas aparıcıları olmuşlar.
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4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiya və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) tərəfindən birgə həyata
keçirilən Avropa İttifaqı məsələləri diqqətdə saxlanılmaqla dövlət qulluğunda təlim
potensialının gücləndirilməsinə dəstək Layihəsi çərçivəsində yüksək vəzifəli dövlət
qulluqçularının liderlik bacarıqlarının artırılması üçün 2015-ci il noyabrın 30-dan dekabrın
2-dək Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində “Yüksək vəzifəli dövlət qulluqçuları üçün
Liderlik Proqramı” çərçivəsində təlimlər keçirilmişdir.
Liderlik Proqramı ilkin olaraq pilot layihə şəklində Litva Dövlət İdarəçilik İnstitutu
(LIVADIS) tərəfindən hazırlanmış və yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə malik olan
beynəlxalq ekspertlər tərəfindən həyata keçirilmişdir. Liderlik proqramı mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin
rəhbərlərinin və onların müavinlərinin, dövlət orqanlarının aparat rəhbərlərinin və onların
müavinlərinin, 2-ci kateqoriya dövlət orqanlarının aparatlarında şöbə müdirlərinin və yerli
icra hakimiyyəti orqanlarının başçılarının müavinlərinin iştirakı ilə həyata keçirilmişdir.
5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiya ilə BMT İnkişaf Proqramı tərəfindən birgə həyata keçirilən “Hərtərəfli
İnstitusional Quruculuq Proqramının İnstitusional İslahat Planının həyata keçirilməsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyaya Dəstək” Layihəsi çərçivəsində təlim sahəsində keyfiyyətin idarə edilməsi
sistemləri üzrə 2015-ci il 3-4 dekabr tarixlərdə keçirilmiş təlimdə Tədris Mərkəzinin
əməkdaşı iştirak etmişlər.
Təlimdə təlimlərin təşkili və keçirilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlarda
keyfiyyət idarəetmə prinsipləri, bu sahədə yanaşmalar, beynəlxalq keyfiyyət sistemləri,
bu sahədə xüsusi standartlar və təlim mərkəzlərinin idarə edilməsi ilə bağlı mövzular
müzakirə edilmişdir.
Təlimdə dövlət orqanlarının təlim sahəsində ixtisaslaşmış qurumlarının, təlimtədris mərkəzlərinin və dövlət qulluqçularının təhsili ilə məşğul olan təhsil müəssisələrinin
nümayəndələri iştirak etmişlər.
5. Elmi-tədqiqat sahəsində
Azərbaycan

Respublikasının

1517040100776700

nömrəli

əmri

vergilər
ilə

nazirinin

Vergilər

3

iyun

Nazirliyinin

2015-ci
Tədris

il

tarixli

Mərkəzində

“Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu” mövzusunda elmi-praktik
konfrans keçirilmişdir.
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Konfransda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin üzvləri, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının həqiqi və müxbir üzvləri, ali təhsil və elm müəssisələrinin
rəhbərləri, tanınmış elm adamları və mütəxəssisləri, Vergilər Nazirliyi yanında Tədris-

metodiki Şuranın üzvləri, Vergilər Nazirliyinin və Tədris Mərkəzinin əməkdaşları,
sahibkarlıq subyektlərinin nümayəndələrinin iştirakı etmişlər.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi vergi sisteminin və vergi siyasətinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində elmi tədqiqatların aparılması üzrə təşkilati, nəzəri və
praktiki tədbirləri həyata keçirmişdir.

21

Hər il Mərkəzin Elmi Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş konkret mövzular üzrə elmitədqiqat işlərini yerinə yetirilmişdir.
2015-ci ildə təsdiq olunmuş illik plana uyğun olaraq elmi-tədqiqat sahəsində
aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- “Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu“ mövzusunda elmitədqiqat işi yerinə yetirilmiş, mövzunun nəzəri və praktiki aspektləri, vergi siyasətinin
iqtisadi inkişafa təsiri mexanizmləri təhlil edilmiş və bu sahədə beynəlxalq təcrübə
öyrənilmişdir. Eyni zamanda, mövzunun işlənilməsi prosesində vergi güzəştləri və
azadolmaların tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar aparılmış, ingilis və rus dillərində “Beynəlxalq
vergi-maliyyə terminləri” üzrə izahlı lüğət hazırlanmış və Tədris Mərkəzinin rəsmi
saytında yerləşdirilmişdir;
- Tədris Mərkəzində aparılan dərslərin video çəkilişləri və müxtəlif təyinatlı tədrismetodiki vasitələr və digər sənədlər mütəmadi olaraq Vergilər Nazirliyinin ekitabxanasına daxil edilmiş və onun monitorinqi həyata keçirilmişdir;
- Vergi Muzeyinin təşkili və eksponentlərin hazırlanması ilə əlaqədar müxtəlif tarixi
dövrləri əhatə edən mövzuların ingilis və Azərbaycan dillərində interaktiv “html” səhifələri
yaradılmışdır;
- 2015-ci ildə Tədris Mərkəzində “Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi
siyasətinin

rolu“

mövzusunda

keçirilən

elmi-praktiki

konfransın

materialları

hazırlanmışdır;
- Ölkə üzrə sosial-iqtisadi

bərabərsizliyin əsas göstəricisi olan Cini əmsalı

hesablanmış və onun dinamikası təhlil edilmişdir;
- “Demoqrafik inkişafın vergi siyasətinə təsiri” üzrə seminarlar təşkil edilmiş və
nəticələr Tədris Mərkəzinin internet saytında yerləşdirilmişdir.
6. Maliyyə-təsərrüfat sahəsində
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin 2015-ci il üzrə dövlət büdcəsində
saxlanılması xərcləri smetası layihəsinin tərtib edilməsi və həmin layihənin Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinə göndərilməsi üçün Vergilər Nazirliyinə təqdim edilməsi
və müdafiəsi təmin edilmişdir.
Ştat

cədvəllərinin

tərtib

olunmasına

dair

təkliflər

hazırlanmış,

Mərkəzin

saxlanılmasına dair xərc smetasının ştat cədvəlinə müvafiq təsdiq olunması

təmin

edilmişdir. Aylıq əmək haqqının ştat cədvəlinə, əlavə ödənişlərin isə xərc smetasına
uyğun olaraq istifadəsi təşkil olunmuşdur. Mərkəzin saxlanmasına dair smeta xərclərinin
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icrasına

və

büdcədənkənar

fondun

vəsaitlərindən istifadə edilməsinə dair
hesabatların,
hesabatların
Nazirliyinə

habelə
tərtib
və

statistik

edilməsi,

aidiyyəti

Vergilər

üzrə

digər

orqanlara təqdim olunması işləri vaxtlıvaxtında icra edilmişdir.
Təsərrüfat və təchizat işləri, servis
xidmətləri üzrə müvafiq idarə, müəssisə və təşkilatlarla müqavilələr bağlanmış, bu
müqavilələr üzrə şərtlərin, öhdəliklərin icraçı təşkilatlar tərəfindən keyfiyyətlə yerinə
yetirilməsinə nəzarət təmin olunmuş, yerinə yetirilmiş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin
qəbul edilməsi, ödənişlərin

vaxtında

həyata keçirilməsi

üçün

lazımi işlər yerinə

yetirilmişdir.
Mərkəzin zəruri avadanlıq və xidmətlərlə tələbata uyğun təmin edilməsi məqsədilə
müxtəlif xərc maddələri üzrə kotirovka sorğuları aparılmış və icrası təmin edilmişdir.
Tədris Mərkəzinin 2016-cı il üzrə dövlət büdcəsində saxlanılması xərcləri smetası
layihəsi

tərtib

edilmiş

və

layihə

Azərbaycan

Respublikası Maliyyə

Nazirliyinə

göndərilməsi üçün Vergilər Nazirliyinə təqdim edilmişdir.
Tədris Mərkəzinin balansında olan əsas vəsaitlərin, material qiymətlilərin
inventarizasiyası aparılmış və nəticəsi üzrə tərtib olunmuş aktlar aidiyyəti üzrə Vergilər
Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.
Mərkəzin inzibati binasında aparılan tikinti və rekonstruksiya işləri yekunlaşdıqdan
sonra infrastruktur tam bərpa edilmiş, yeni tikilmiş mansard tipli mərtəbələrdə təyinata
uyğun müvafiq şərait yaradılmışdır. İnzibati binanın və digər tikililərin mühafizəsinə,
yanğın təhlükəsizliyi texnikasının tələblərinə uyğun müvafiq qaydalara, inzibati binanın və
digər tikililərin təmizliyinə, elektrik enerjisindən, qazdan və içməli sudan istifadə zamanı
qənaət rejiminə ciddi riayət olunmasına nəzarət və əməl edilmişdir.

***
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