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Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

 İctimai Şuranın 2017-ci il üzrə 
 

FƏALİYYƏT PLANI 

 

 
№  Tədbirlər Tədbirin formatı İcra vaxtı İcraçılar 

1.   Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi (bundan sonra – Nazirlik) yanında 

İctimai Şuranın (bundan sonra – İctimai Şura) fəaliyyəti 

barədə əhalinin məlumatlandırılması 

 

KİV-lərdə  və rəsmi 

saytlarda  

məlumatların 

verilməsi 

İl ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 

2.   “İctimai iştirakçılıqla bağlı sənədlər Toplusu”nun  

hazırlanması və təqdim edilməsi  

Təqdimat mərasimi 

2017-ci il 

yanvar 

İctimai Şuranın 

üzvləri və Nazirliyin 

nümayəndələri 

3.   İctimai Şuranın 2016-cı il üçün hesabatı və növbəti 

iclasının keçirilməsi İclas 

2017-ci il 

yanvar 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

4.   Müvafiq milli və beynəlxalq bayramlar, əlamətdar 

günlər ərəfəsində müxtəlif tədbirlərin təşkili, Nazirlik və 

digər təşkilatlar tərəfindən keçirilən tədbirlərdə iştirak   

İctimai müzakirələr, 

dinləmələr, 

seminarlar, 

konfranslar, dəyirmi 

masalar və digər 

tədbirlərin birgə 

təşkili 

İl ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 
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5.   Nazirliyin aşağıdakı strukturları ilə İctimai şura 

üzvlərinin görüşünün təşkili: Dəyirmi masa 

 İctimai Şuranın 

üzvləri 

 5.1 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Əmək 

Müfəttişliyi Xidməti, Dövlət Məşğulluq Xidməti, 

Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya 

Xidməti, Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-

Tədqiqat və Tədris Mərkəzi 

  

2017-ci il  

Fevral-mart 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

 5.2 Sosial xidmət müəsissələrində 

 

İl ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 

6.   Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı hüquqi 

aktların  ictimai müzakirəsini təşkil etmək 

 İctimai müzakirə 

İl ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 

7.   Şura üzvlərindən  aşağıdakı  istiqamətlər üzrə 

yaradılmış işçi qruplarında müzakirələrin təşkili: 

I.     Sosial yardım, sosial müavinət və təqaüd məsələləri 

üzrə;  

II. Müharibə iştirakçıları, şəhid ailələri, qaçqın və 

məcburi köçkünlərin sosial məsələləri üzrə;  

III.  Sosial xidmət,  əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə 

inteqrasiyası və reabilitasiyası  məsələləri üzrə;  

IV. Əmək və sosial hüquqların müdafiəsi və məşğulluq 

məsələləri üzrə;  

V.  Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə iş üzrə.   

İl ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 

8.   Sosial müdafiə üzrə hüquqi aktların layihələrinə, 

müxtəlif sosial məsələlərə dair ictimai dinləmələr təşkil 

etmək  

İctimai dinləmə İl ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 

9.   Sosial müdafiə üzrə hüquqi aktların layihələrinə dair 

yazılı formada rəy, irad və təkliflərin təqdim edilməsi 

Rəy və təkliflər İl ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 
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10.   Dövlət sosial müdafiə siyasətinin formalaşması və 

həyata keçirilməsi barədə müvafiq təkliflər vermək 

Rəy və təkliflər İl ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 

11.   İctimai əhəmiyyət kəsb edən sosial məsələlərin həllinə 

dair İctimai şurada təmsil olunmayan vətəndaş 

cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq etmək və onların 

təkliflərini toplamaq, ümumiləşdirmək və Nazirliyə 

təqdim etmək 

 

Təkliflər İl ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 

12.   İctimai əhəmiyyət kəsb edən sosial məsələlərin 

müzakirəsi üçün müxtəlif tədbirlər (ictimai müzakirələr, 

dinləmələr, seminarlar, konfranslar, dəyirmi masalar və 

digər tədbirlər) təşkil etmək və ya belə tədbirlərdə fəal 

surətdə iştirak etmək 

 

İctimai müzakirələr, 

dinləmələr, 

seminarlar, 

konfranslar, dəyirmi 

masalar və digər 

tədbirlərdə iştirak 

İl ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 

13.   

İctimai Şuranın növbəti iclasının keçirilməsi İclas 

2017-ci il, 

aprel 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

14.   

Seminar və dəyirmi masaların təşkili  

  İctimai Şuranın 

üzvləri 

 14.1 BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” 

Konvensiyasının Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyinə implementasiyası problemləri 

 İctimai müzakirə 2017-ci il,  

oktyabr 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

 14.2 “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq minimum 

əməkhaqqı məbləğinin, pensiyaların baza hissəsinin, 

ehtiyac meyarının həddinin ölkə üzrə yaşayış 

minimumu səviyyəsinə çatdırılması məsələsi 

Dəyirmi masa 2017-ci il 

mart 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

15.   Respublikanın müxtəlif bölgələrində işçilərin əmək 

qanunvericiliyi və əməyin mühafizəsi norma və 

qaydaları barədə mütəmadi məlumatlandırılması, 

Seminarlar Il ərzində İctimai Şuranın 

üzvləri 
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xüsusilə gənc nəslin bu sahədə maarifləndirilməsi 

məqsədi ilə regional xarakterli seminarların keçirilməsi 

 

16.   İctimai Şuranın növbəti iclasının keşirilməsi 

İclas 

2017-ci il 

sentyabr 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

17.   İşəgötürənlər təşkilatlarının korporativ sosial məsuliyyət 

sahəsində təşəbbüslərini dəstəkləmək  “İlin ən yaxşı 

sosial layihəsi” və “Ən yaxşı sosial-məsuliyyətli 

müəssisə” müsabiqələrinin təşkil olunması barədə 

müvafiq dövlət orqanları ilə birgə müzakirələrin 

aparılması 

 

Dəyirmi masa 2017-ci il, 

noyabr 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

18.   “Ən yaxşı kollektiv müqavilə” müsabiqələrinin təşkil 

olunması barədə  müzakirələrin aparılması  

 

Dəyirmi masa 2017-ci il, 

noyabr 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

19.   İctimai Şuranın  fəaliyyətinə dair illik hesabat 

hazırlamması   

 2017– ci il, 

dekabr 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

20.   İctimai Şuranın növbəti iclasının keçirilməsi 

İllik hesabatın müzakirəsi 

İclas 2017 – ci il, 

dekabr 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

21.   

İctimai Şuranın  fəaliyyətinə dair illik hesabatın dərc 

edilməsi 

KİV-lərdə və 

Nazirliyin rəsmi 

saytında dərc 

etdirmək 

2017 – ci il,  

dekabr 

İctimai Şuranın 

üzvləri 

 

 

Azərbaycan Respublikası ƏƏSMN yanında İctimai Şuranın sədri                                  Mayis Əliyev 


