Açıq hökümət (açıq dövlət) dövlət idarəetmə
üsuludur və əsasən dövlətin qəbul etdiyi qərarlar,
habelə onun fəaliyyəti haqqında məlumatların
vətəndaşlar tərəfindən əldə edilməsi hüququnu
dəstəkləyir və dövlət tənzimləməsinə səmərəli
ictimai nəzarətin təmin edilməsi məqsədini daşıyır.
Açıq hökümət geniş mənada dövlət qurumlarının
fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını, məlumatların açıqlanmamasının
qarşısının alınmasını nəzərdə tutur. Çox zaman
dövlətin fəaliyyətinin şəffaf olması hesabatlılığın
təmin edilməsi ilə bağlıdır. Bu isə demokratik ölkə
vətəndaşlarının hökümətin fəaliyyətinə ictimai
nəzarət etmələrinə və beləliklə də ölkədə
korrupsiya, rüşvət və digər vəzifə cinayətlərinin
azaldılmasına imkan verir.

Açıq müzakirələr - dövlət hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri ilə vətəndaşlar arasında açıq
müzakirələrin təmin edilməsi və vətəndaşların
dövlət qurumlarının fəaliyyətinə təsir etmə
imkanlarının mövcudluğu;
Açıq büdcə - dövlət xərcləri, o cümlədən büdcə,
dövlət satınalmaları, dövlətin bağladığı müqavilə
(kontrakt), verilmiş qrant və subsidiyalar haqqında
məlumatların açıq olması;
Açıq parlament –parlament fəaliyyətinə dair
informasiyalarının əlçatan, qanun layihələrinin
işlənib hazırlanması və qəbulu prosedurunun ictimaiyyət üçün açıq olması.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci
il 05 sentyabr tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə
“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrəKomissiya açıq
hökümətin təşviqi istiqamətində bir sıra tədbirlər görür.
İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması üçün
Komissiya tərəfindən informasiya azadlığı üzrə məsul
şəxs müəyyən edilmiş və informasiya azadlığı ilə bağlı
daxili icraat qaydaları qəbul edilmişdir. Komissiya ilə
qeyri-hökumət təşkilatları arasında əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi üçün Əməkdaşlıq Şəbəkəsi yaradılmışdır.
Komissiya fəaliyyətiyyətinin aşağıdakı istiqamətlərində məlumat açıqlığını təmin edir:
§ Müsabiqə və müsahibə prosesində;
§ Etik davarnış qaydalarına nəzarətdə;
§ Normativ aktların layihələrinin hazırlanmasında;
§ İctimai əhəmiyyət kəsb edən qərarların qəbulu prosesində;
§ Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin fəaliyyətində.

Dünyanın müxtəlif ölkələrində açıq hökümətin
təşviqi üzrə iş aparılır və bunun üçün aşağıdakı
prioritet istiqamətlər müəyyən edilir:

Dövlət
orqanlarına
ehtiyat kadrlar
barədə müvafiq
məlumatların
verilməsi

İnformasiya azadlığı - vətəndaşların dövlət
hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinə dair informasiyaları sərbəst əldə etmələri;
Açıq məlumatlar - dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinə dair məlumatların, informasiyaların təhlil edilməsi üçün uyğun formatda
hazırlanaraq nəşr və təqdim edilməsi. Onlardan
tədqiqatçıların, QHT-in sərbəst istifadə etmə imkanının təmin edilməsi;

Dövlət hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri ilə vətəndaşlar arasında ünsiyyət zamanı ən
çox yaranan problem informasiyaların siravi
vətəndaşlar üçün aydın olmamasıdır ki, bunun da
həlli yolu kimi “açıq məlumatlar”ın təqdim
olunması irəli sürülür.

Dövlət qulluğu
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imtahanının
keçirilməsi
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ŞƏFFAF VƏ OBYEKTİB
MÜSABİQƏ VƏ MÜSAHİBƏ
Onlayn sənəd qəbulu

Onlayn sınaq imtahanı

Test imtahanı

Test imtahanının onlayn izlənilməsi

Test imtahanı proqramları
Test imtahanının keçirilmə
qraﬁki və nəticələr
Nəticənin dərhal bilinməsi və
bal arayışlarının verilməsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
Ünvan: AZ1110, Bakı şəh., K. Rəhimov küçəsi, 874-cü məh.,
İnternet saytı: http: //csc.gov.az

Apellyasiya şikayətinə baxılması

Elektron poçtu: csc@csc.gov.az
Müsahibələrin keçirilmə
qraﬁki və nəticələr

Telefonlar: (+99412 ) 465 87 93,
(+99412 ) 465 87 94,

Müsahibə proqramları

Müsahibə

(+99412 ) 465 87 97
QHT və KİV nümayəndələrinin
müşahidəçi kimi iştirakı
QHT nümayəndələrinin və müstəqil
ekspertlərin müsahibə qrupunun
üzvü kimi iştirakı

Müsahibənin video çəkilişi

Apellyasiya şikayətinə baxılması

KOMİSSİYANIN İNTERNET SAYTINDA
YERLƏŞDİRİLİR:
İllik hesabatlar
Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı statistik təhlillər
Tender və kotirovka sorğuları,onların qalibləri
Qalib namizədlərin siyahısı
Ehtiyat kadrların siyahısı
Komissiyanın hazırladığı normativ aktların layihələri
Video təqdimatlar

Faks:

(+99412 ) 465 87 96

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiya və

Açıq Hökümətin Təşviqi

