Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə Azərbaycan
Dövlət Sistemi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə
Ümumittifaq Dövlət Sistemində Azərbaycan Respublikası Dövlət Məhəlli Sistemi
yenidən təşkil edilərək Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda
fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət Sistemi yaradılsın.
2. Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə
Azərbaycan Dövlət Sistemi haqqında təqdim olunan Əsasnamə təsdiq edilsin.
3. Fövqəladə halların qarşısının alınmasına və nəticələrinin aradan
qaldırılmasına respublikanın bütün qüvvələrini cəmləşdirmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Dövlət orqanlarına 1 №-li əlavəyə müvafiq olaraq,
Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə vəzifələr
həvalə edilsin.
4. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Fövqəladə hallar üzrə Komissiyası
yenidən təşkil edilib Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Fövqəladə
hallar üzrə Komissiyası yaradılsın.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Fövqəladə hallar üzrə
Komissiyası haqqında təqdim olunan Əsasnamə təsdiq edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Fövqəladə hallar üzrə
Komissiyasına qəza-xilasetmə, qəza-bərpa işlərinin və digər təxirəsalınmaz işlərin
təşkili və yerinə yetirilməsi zamanı rabitə və xəbərvermə şəbəkəsindən ilk növbədə
üstünlüklə istifadə etmək ixtiyarı verilsin.
7. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Komitəsinə tapşırılsın ki,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Fövqəladə hallar üzrə Komissiyası,
Azərbaycan Respublikası, Mülki Müdafiə qərargahı, Azərbaycan Respublikası
Dövlət Yanacaq Komitəsi, «Azərineft» Dövlət Konserni, Azərbaycan Dəmir Yol
İdarəsi, «Azərenerji» istehsalat birliyi, «Azərneftkimya» istehsalat birliyi,
«Azərqaznəql» istehsalat birliyi, «Azərnəqliyyatyoltikinti» birliyi, «Azərqur»
səhmdar firması, «Azərtunelmetrotikinti» istehsalat birliyi, «Azəraqrosənayetikinti»
istehsalat birliyi, «Bakı baş tikinti», «Azərenerjitikinti» tresti ilə birlikdə və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin, respublika şəhərləri və rayonları icra
hakimiyyəti orqanlarının iştirakı ilə fövqəladə hallar rayonlarında həyat təminatı
obyektlərində bərpa işlərinin aparılması üçün müvafiq tikinti, ixtisaslaşdırılmış və
quraşdırma təşkilatlarının tərkibində qəza-bərpa dəstələrinin yaradılması qaydasını
müəyyənləşdirilib 3 ay ərzində Nazirlər Kabinetinə təqdim etsinlər.
8. Azərbaycan Respublikası Mülki Müdafiə Qərargahı, Azərbaycan
Respublikası Rabitə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Televiziya və Radio
Verilişləri Şirkəti ilə birlikdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Fövqəladə hallar üzrə Komissiyasının,
Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və digər əlaqədar

nazirliklərin və baş idarələrin iştirakı ilə 6 ay müddətində respublika rayon və şəhər
icra hakimiyyəti orqanlarını təsərrüfat orqanlarını, habelə əhalini yaranmış
fövqəladə hallar və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasının gedişi barədə
məlumatlandırmaq üçün fəaliyyət göstərən xəbərdarlıq və müntəzəm
məlumatlandırma sisteminin (o cümlədən bilavasitə kütləvi informasiya vasitələri
ilə) səmərəliyini yüksəltmək sahəsində tədbirlər görsünlər.
9. Azərbaycan Respublikası Mülki Müdafiə Qərargahı Azərbaycan
Respublikası Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında
Dövlət Maddi Ehtiyatlar Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Dövləttəchizkomu,
Azərbaycan Respublikası Dövləttikintikomu, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Fövqəladə hallar üzrə Komissiyasının, respublikanın digər əlaqədar nazirliklərinin,
baş idarələrinin iştirakı ilə fövqəladə halların qarşısının alınması, belə hallarda
fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət Sisteminin qəza-xilasetmə və qəza-bərpa daimi
hazırlıq dəstələrinin fəaliyyətinin hüquqi və maliyyə əsaslarını müəyyən edən
normativ sənədlərin layihəsini 3 ay müddətində hazırlayıb Nazirlər Kabinetinə
təqdim etsinlər.
10.
Azərbaycan
Respublikası
Dövlətiqtisadplankomu,
Azərbaycan
Respublikası, Dövləttəchizkomu, Azərbaycan Respublikası Dövləttikintikomu,
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Dövlətəməkkomu, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Fövqəladə hallar üzrə Komissiyası və Azərbaycan Respublikası
Mülki Müdafiə Qərargahı respublikanın digər əlaqədar nazirliklərinin və baş
idarələrinin iştirakı ilə fövqəladə halların qarşısının alınması, belə halların
nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin maddi-texniki təminatı,
maliyyələşdirilməsi, bu tədbirlərdə iştirak edən vətəndaş və təşkilatların əməyinin
ödənilməsi, zərərçəkənlərə göstərilən kömək, vətəndaşların məşğələlərə xüsusi
məşqlərə cəlb edilməsi ilə, habelə lazımi elmi-tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar xərclərin aparılması qaydalarına dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinə müvafiq təklifləri 2 ay müddətində təqdim etsinlər.
11. «Azəravtonəqliyyat» Konserni, Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsi,
Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni «AZAL» Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Fövqəladə Hallar Üzrə Komissiyasının
tələbi ilə öz vəsaiti hesabına fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılmasına
lazımi qoşun hissələrinin, xüsusi dəstələrin, qrupların və yüklərin fəlakət
rayonlarına və geriyə daşınmasını ilk növbədə təmin etsinlər.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Fövqəladə Komissiyasına zəruri
hallarda bu məqsədlər üçün Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin,
Müdafiə Nazirliyinin, habelə digər nazirliklərin və baş idarələrin nəqliyyat
vasitələrini cəlb etmək ixtiyarı verilsin.
12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Fövqəladə hallar üzrə
Komissiyasının təqdim olunan heyəti təsdiq edilsin.

Müəyyən edilsin ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Fövqəladə hallar üzrə Komissiyasının sədri, rayon və şəhər icra hakimiyyəti
orqanlarının fövqəladə hallar üzrə komissiyalarının sədrləri müvafiq məsələlər
müzakirə olunarkən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Fövqəladə
hallar üzrə Komissiyasının iclaslarında bu Komissiyanın üzvləri hüququ ilə iştirak
edirlər.
13. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1989-cu il 30 dekabr tarixli 530 №-li
qərarı və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1991-ci il 24 iyun tarixli 178
№-li qərarı öz qüvvəsini itirmiş hesab edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin fövqəladə hallar üzrə Komissiyası
haqqında Əsasnamə
I. Ümumi müddəalar
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Fövqəladə hallar (FH) üzrə
Komissiyası aşağıdakı məqsədlərlə yaradılır:
- Respublika ərazisində güclü qəzalar, təbii fəlakətlər, epidemiya, epizootiyalar
və epifitotiyalar zamanı respublikanın bütün səviyyəli idarəetmə orqanlarının,
Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə Dövlət Sistemi
qüvvə və vasitələrinin daim fəaliyyətə hazırlığının təmin edilməsi;
- Fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasında
respublikanın
bütün
səviyyəli
idarəetmə
orqanlarının
fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi;
- xilasetmə və qəza-bərpa işlərinə, əhalinin həyat və təminatı üzrə tədbirlərə və
fəlakət rayonlarından köçürülməsinə rəhbərlik edilməsi.
2. Komissiya Nazirlər Kabinetinin daimi orqanıdır və öz fəaliyyətində
Azərbaycan
Respublikasının
Konstitusiyasını,
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin fərmanlarını, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarlarını
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını və digər
normativ aktları, habelə bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

Komissiya Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəhbərliyi altında
fəaliyyət göstərir və onun şəxsi tərkibi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.
Fövqəladə hallar üzrə Komissiyaya Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
müavinlərindən biri başçılıq edir.
II. Komissiyanın əsas vəzifələri
3. Fövqəladə halların qarşısının alınmasına, güclü qəzaların, təbii fəlakətlərin,
epidemiya, epizootiya və epifitotiya nəticəsində dəyən ziyanın azaldılmasına,
təhlükə potensiallı istehsalatlarda işin etibarlığının yüksəldilməsinə, xalq təsərrüfatı
obyektlərinin və sosial sahələrin ehtimal olunan Fövqəladə hallara davamlılığının
təmin edilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin planlaşdırılması, işlənib hazırlanması və
həyata keçirilməsi;
Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə
Respublika Dövlət Sisteminin yaradılması onun orqanlarının, qüvvə və vasitələrinin
fövqəladə hallarda fəaliyyətə hazır saxlanması:
profilaktika
tədbirlərinin
həyata
keçirilməsinə,
habelə
əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin olunması problemlərinin kompleks halda həlli üzrə elmi,
elmi-texniki araşdırmaların, təcrübə-konstruktor işlərinin yerinə yetirilməsinə,
fövqəladə hallarda fəaliyyət göstərmək üçün nəzərdə tutulan dəstələrin saxlanması
və təminatına, fəlakət rayonuna və zərərdidələrə yardım göstərilməsinə lazım olan
xərclərin ödənilməsindən ötrü respublika-maliyyə və maddi-texniki təminat sistemi
yaradılması üzrə təkliflər hazırlayıb Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
müzakirəsinə verilməsinin təşkili;
Fövqəladə hallar barədə məlumatların, xəbərlərin toplanması və mübadiləsi,
belə halların nəticələrinin aradan qaldırmaqdan ötrü qüvvə və vasitələr ayrılması
məsələləri üzrə nazirliklər, baş idarələr, hərbi hissələrin və donanmanın
komandanlığı, ictimai təşkilatlar və hərəkatlar arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili;
regional fövqəladə halların yaranması və genişlənməsi dövründə, həmçinin
onların nəticələri aradan qaldırılan dövrdə fəaliyyətə rəhbərlik etmək.
III. Komissiyanın funksiyaları və hüquqları
4. Komissiya ona həvalə edilən vəzifələrə müvafiq olaraq:
a) gündəlik fəaliyyətində aşağıdakı işləri təşkil edir və əlaqələndirir;
Fövqəladə
hallarda
fəaliyyətə
hazırlığın
yüksəldilməsi,
əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, sənaye, energetika, nəqliyyat, rabitə, sosial və
mədəni-məişət obyektlərinin fövqəladə hallarda işinin etibarlığı və davamlılığının
artırılması üzrə respublika nazirliklərinin, baş idarələrinin və digər idarəetmə
orqanlarının fəaliyyətini;
ehtimal olunan fövqəladə halların və onların nəticələrinin proqnozlaşdırılması,
Azərbaycan Respublikasının ərazisində qəzalar, təbii fəlakətlər, epidemiya,

epizootiya və epifitotiya nəticəsində yarana biləcək təhlükəli zonaların və gözlənilən
ziyanın müəyyənləşdirilməsi işlərini;
təhlükə potensiallı obyektlərdə qəzaların qarşısının alınmasına, belə hallar baş
verərkən, həmçinin təbii fəlakət, epidemiya, epizootiya və epifitotiya hallarında
ehtimal olunan ziyanın azaldılmasına yönəldilmiş profilaktik tədbirlər sisteminin
hazırlanması üzrə işləri;
ehtimal olunan qəzaların, təbii fəlakətlərin, epidemiyanın, epizootiyanın və
epifitotiyanın aradan qaldırılması üzrə fəaliyyət planının işlənib hazırlanması
işlərini;
profilaktika
tədbirlərinin
həyata
keçirilməsinə,
habelə
əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin olunması probleminin kompleks halda həlli üzrə elmi, elmitexniki araşdırmaların, təcrübə-konstruktor işlərinin yerinə yetirilməsinə, fövqəladə
hallarda fəaliyyət üçün nəzərdə tutulmuş dəstələrin saxlanması və təchizat
məsrəflərinin ödənilməsinə, qəzalar, təbii fəlakətlər, epidemiya, epizootiya və
epifitotiya nəticələrinin aradan qaldırılması və zərərdidələrə yardım göstərilməsinə
lazım olan xərclərdən ötrü maliyyələşdirmə, maddi-texniki təminat və maddi
sərvətlər ehtiyatları sisteminin yaradılması üzrə işləri;
fövqəladə halların qarşısının alınması və onun nəticələrinin aradan
qaldırılması tədbirlərində ictimai təşkilatların və müvafiq təcrübəyə malik şəxslərin
iştirakı üçün şərait yaradılması işlərini;
Azərbaycan Respublikası əhalisinin fövqəladə hallarda fəaliyyətə hazırlanması
üzrə işləri;
Komissiyanın səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə qanunvericilik aktlarının,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının və digər normativ
sənədlərin işlənib hazırlanması və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət işlərini;
fövqəladə halların profilaktikası, qarşısının alınması və nəticələrinin aradan
qaldırılması sahəsində digər dövlətlərin təcrübəsinin öyrənilməsi və ondan istifadə
olunması, Komissiyanın səlahiyyətləri dairəsində xarici ölkələrlə və beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq işlərini;
b) Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə
Respublika Dövlət Sisteminin işinə rəhbərlik edir;
v) xilasetmə və qəza-bərpa işlərinin səmərəli surətdə icrasından ötrü tələb
olunan müasir texnikanın, avadanlıqların, mexanizm və materialların istehsal
edilməsi və alınmasını, təhlükəli texnogen və təbii hadisələrin müşahidəsini, onlara
nəzarət sisteminin genişləndirilməsini, əhalinin mühafizəsini və fövqəladə hallarda
normal həyat fəaliyyətini təmin edən vahid elmi-texniki siyasətin işlənib
hazırlanmasında iştirak edir;
q) Azərbaycan Respublikasının ərazisində əhalinin həyatı və sağlamlığı üçün
təhlükə potensiallı xalq təsərrüfatı obyektlərinin və hərbi xarakterli obyektlərin
yerləşdirilməsinin, həmçinin belə obyektlərin bağlanılmasının, konservasiya və ya
ləğv edilməsinin, yaxud işinin dayandırılmasının məqsədəuyğunluğu məsələlərini
nəzərdən keçirir və müvafiq qərar qəbul edir;

ğ) Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə
Respublika Dövlət Sistemi idarəetmə orqanlarının qüvvə və vasitələrinin komandirqərargah və ixtisas təlimlərinin keçirilməsini təşkil edir;
d) Fövqəladə hallarda idarəetmə üzrə və belə halların nəticələrinin aradan
qaldırılması üzrə respublika əhəmiyyətli mütəxəssis kadrların hazırlanması və
onların ixtisaslarının artırılması işinin təşkilinə rəhbərlik edir;
e) Fövqəladə hallar yaranması barədə xəbərdarlığı, belə halların xarakteri və
miqyası, nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin gedişi barədə lazımi idarəetmə
orqanlarına və əhaliyə məlumatların çatdırılmasını təşkil edir;
ə) Azərbaycan Respublikasının ərazisində regional fövqəladə hallar yaranarkən
xilasetmə və qəza-bərpa işlərinin aparılmasına bilavasitə rəhbərlik edir;
j) zərər çəkmiş əhaliyə lazımi sosial yardım göstərilməsi, onun həyat təminatı,
fəlakət rayonlarından köçürülməsi işlərini təşkil edir və əlaqələndirir;
z) maliyyə və maddi-texniki ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunmasını,
həmçinin təşkilatların və vətəndaşların verdikləri, o cümlədən, xaricdən göndərilən
yardım xarakterli materialların və maliyyə vəsaitinin uçotunu və bölüşdürülməsini
təşkil edir və ona nəzarət qoyur;
i) qəza və fəlakətin səbəblərinin aşkar edilməsi üzrə Komissiyanın işində iştirak
edir;
k) müvafiq təcrübəsi olan ictimai təşkilatların və vətəndaşların (o cümlədən,
xarici ölkə vətəndaşlarının) fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması
tədbirlərində iştirakına şərait yaradılması üzrə işləri təşkil edir.
5. Komissiya aşağıdakı hüquqlara malikdir:
Özünün səlahiyyətləri dairəsində, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin sərəncamı şəklində verilən qərarlar qəbul etmək;
Komissiyanın səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin digər orqanları, nazirliklər, baş idarələr, təşkilatlar,
müəssisələr, konsernlər və assosiasiyalar tərəfindən aparılan müzakirələrində iştirak
etmək;
adamların həyatının və sağlamlığının qorunması, maddi və mədəni sərvətlərin,
təbii mühitin mühafizəsi üzrə respublikada fövqəladə halların qarşısının alınması və
belə hallarda fəaliyyətə dair qüvvədə olan qanunlarda, normativ aktlarda nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsinin yerlərdə vəziyyəti barədə nazirlik, baş
idarə rəhbərlərinin, fövqəladə hallar üzrə şəhər və rayon Komissiyaları sədrlərinin
məlumatlarını dinləmək və müvafiq qərarlar qəbul etmək;
Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə
Respublika Dövlət Sisteminə («Azərdövlətfövqəlfəaliyyət sistemi») daxil edilmiş
qüvvə və vasitələrin hazırlanmasına nəzarət etmək;
Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda Azərbaycan Dövlət
Sisteminə daxil edilmiş qüvvə və vasitələri müəyyən olunmuş qaydada lazımi
xilasetmə və qəza-bərpa işlərinin yerinə yetirilməsinə cəlb etmək;
regional fövqəladə hallar baş verərkən Azərbaycan Respublikasının ərazisində
xilasetmə və qəza-bərpa işlərinin aparılmasına bilavasitə rəhbərlik etmək;

fövqəladə halların yaranması təhlükəsi meydana çıxarkən, sahə tabeliyindən
asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki xalq təsərrüfatı
obyektlərinin işini müvəqqəti dayandırmaq;
Respublika xalq təsərrüfatının aparıcı mütəxəssislərini təhlükə potensiallı
obyektlərdə ekspertizalar keçirilməsi və belə obyektlərin təhlükəsizliyinə nəzarət
üzrə tədbirlərə cəlb etmək;
Fövqəladə vəziyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının 4 fevral 1992-ci il
tarixli Qanununun 1-ci maddəsinin və 2-ci maddəsinin «a» bəndinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının təbii fəlakət rayonunda fövqəladə vəziyyət tətbiq
etmək barədə təkliflər vermək.
IV. Komissiyanın işinin təşkili
6. Gündəlik fəaliyyətində Komissiya öz işlərini Komissiyanın sədri tərəfindən
təsdiq edilən iş planı əsasında yerinə yetirir.
Komissiyanın iclaslarında fövqəladə halların qarşısının alınması və belə
hallarda fəaliyyət məsələləri müzakirə edilir. Komissiya öz səlahiyyətləri dairəsində
qərarlar qəbul edir ki, bu qərarların icrası bütün respublika nazirlikləri, baş
idarələri, icra hakimiyyəti orqanları, həmçinin sahə tabeliyindən və mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq bütün təşkilatlar, müəssisələr, idarələr üçün
məcburidir. Komissiyanın iclasları arasındakı dövrdə lazımi qərarlar Komissiyanın
sədri tərəfindən qəbul edilir və müvafiq göstərişlər şəklində icraçılara çatdırılır.
Fövqəladə hallar yaranarkən qəzanın, təbii fəlakətin, epidemiyanın, epizootiyanın
və epifitotiyanın növündən, miqyasından və nəticələrindən asılı olaraq
Komissiyanın heyətindən operativ qruplar yaradılır və onlara fövqəladə halların
nəticələrinin aradan qaldırılmasına rəhbərlik etmək həvalə olunur.
7. Komissiyanın Sədri Komissiyaya tapşırılan vəzifələrin və funksiyaların
yerinə yetirilməsi üçün şəxsi məsuliyyət daşıyır. Komissiyanın üzvləri arasında
vəzifə bölgüsü aparır. Komissiyanın və onun aparatının işini təşkil edir.
8. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq
surətdə Komissiyanın Sədrinə aşağıdakı hüquqlar verilir:
fövqəladə hallar zonasında ictimai asayişin mühafizəsini, xeyli maliyyə vəsaiti
və maddi sərvətlər toplanmış yerlərin, əhalinin həyat fəaliyyətini təmin edən
obyektlərin və xalq təsərrüfatı obyektlərinin mühafizəsini gücləndirmək;
fövqəladə hallar zonasına vətəndaşların gəliş-gedişi üzrə xüsusi rejim qoymaq;
fövqəladə halların qarşısının alınması və ya nəticələrinin aradan
qaldırılmasından ötrü lazımi nəqliyyat vasitələrini, tibb, xilasetmə, bərpaetmə və
digər qüvvə və vasitələri cəlb etmək;
fövqəladə hallar zonasında fəaliyyət göstərərkən və belə halların nəticələrini
aradan qaldırmaq üçün bütün lazımi maddi-texniki, tibbi, ərzaq və digər dövlət və
sahə ehtiyatlarından və mənbələrindən istifadə etmək;
lazım gələrsə fövqəladə hallar zonasındakı müəssisələrdə, təşkilatlarda (idarə
tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq) xüsusi iş rejimi tətbiq
etmək, onların ehtiyatlarından fövqəladə halların qarşısının alınması və

nəticələrinin aradan qaldırılması üçün, habelə əhalinin həyat fəaliyyətinin xüsusi
rejimini təmin etməkdən ötrü istifadə etmək;
əmək qabiliyyətli əhalini fövqəladə halların nəticələrini aradan qaldırmaq
işlərinə cəlb etmək.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1992-ci il 30 aprel tarixli
239 nömrəli qərarına
I nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası Dövlət orqanlarının fövqəladə halların qarşısının
alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə funksiyaları1
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikası nazirlikləri və baş idarələrinin, dövlət birlikləri,
konsernləri, assosiasiyaları və digər təşkilati-istehsalat strukturlarının istehsalatda
təhlükəsizliyin yüksəldilməsi, qəza və faciələrin, təbii və ekoloji fəlakətlərin
epidemiya və epizootiyaların qarşısının alınmasına, onların nəticələrinin
zəiflədilməsinə və aradan qaldırılmasına yönəldilmiş fəaliyyətini əlaqələndirmək.
Təbii fəlakət və qəza nəticələrinin aradan qaldırılması üçün fondlar yaratmaq.
Fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasında
qarşılıqlı yardım məsələləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın təşkili.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İqtisadiyyat və Planlaşdırma Komitəsi
və Elmlər Akademiyası
Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə
Azərbaycan Dövlət Sisteminin təkmilləşdirilməsi və inkişafına yönəldilmiş elmi
araşdırmalar aparılmasına dövlət yardımı göstərmək, belə araşdırma və elmi
tədqiqatların aparılmasını təşkil etmək və əlaqələndirmək.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Komitəsi
Tikintidə təhlükəsizliyin təmin edilməsinə, şəhərlərin və yaşayış
məntəqələrinin təbii təsirlərdən mühafizəsinə xidmət edən tədbirlər işləyib
hazırlamaq.
Fövqəladə hallar yaranmış rayonlarda qəza-bərpa işlərinin təşkil olunmasında
iştirak etmək.
Azərbaycan Respublikasının
nazirliklər və baş idarələr

aqrar-sənaye

kompleksinə

daxil

olan

(Taxıl Məhsulları Nazirliyi, Azərittifaq, Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi,
Azərbalıqsənaye birliyi)

Epizotoloji, fitopotoloji və toksikoloji nəzarəti təşkil etmək və həyata keçirmək,
öz sahələrində təbii və ekoloji xarakterli fövqəladə halları proqnozlaşdırmaq,
onların nəticələrini qiymətləndirmək.
Epizootiya və epifitotiyaların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan
qaldırılması üzrə tədbirləri təşkil etmək və həyata keçirmək.
İxtisaslaşdırılmış dəstələrin epizootiya və epifitotiyaları aradan qaldırılmağa
hazırlığını və bu işlərdə iştirakını təmin etmək.
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi, “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti 2
Rabitə və əhalinin xəbərdarlıq vasitələrini daim hazır halda saxlamaq.
Fəaliyyətdəki xəbərdarlıq sisteminin və baş vermiş fövqəladə hallar və onların
nəticələrinin aradan qaldırılmasının gedişi barədə nazirliklərə, baş idarələrə,
respublikanın icra hakimiyyəti orqanlarına, həmçinin əhaliyə müntəzəm məlumat
çatdırmaq sisteminin (o cümlədən, kütləvi informasiya vasitələrinin) səmərəliliyini
yüksəltmək üzrə tədbirlər hazırlamaq.
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
Silahların və hərbi texnikanın saxlanılması, istismarı və daşınması ilə əlaqədar
fövqəladə halların aradan qaldırılması işlərini təşkil etmək.
Qoşunlar (silahlı qüvvələr) yerləşdirilən rayonlarda radiasiya şəraitinə,
kimyəvi və bioloji (bakterioloji) şəraitə nəzarət etmək.
Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılmasında, müxtəlif qəzalar, təbii
və ekoloji fəlakətlər, epidemiya rayonlarına hərbi-nəqliyyat vasitələrinin qüvvələrilə
maddi ehtiyatların daşınmasında iştirak etmək.
Qanunvericiliyə müvafiq olaraq digər vəzifələri yerinə yetirmək.
Mülki Müdafiə Qarargahı
Fövqəladə hallar təhlükəsi yaranan və baş verən şəraitdə əhalinin fəaliyyətə
hazırlanmasının təşkili və ona nəzarət, qəzaların, təbii və ekoloji fəlakətlərin
nəticələrindən əhalinin mühafizə olunmasına yönəldilmiş tədbirlərin yerinə
yetirilməsi.
MM-ni idarəetmə, xəbərdarlıq və rabitə sisteminin daimi hazırlığını təmin
etmək, fövqəladə hallar təhlükəsi yaranarkən və belə hallar baş verərkən fəaliyyət
qaydası barədə əhaliyə məlumat vermək.
Azərbaycan Dövlət fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda
fəaliyyət Sisteminə daxil olan mülki müdafiə qüvvələri və vasitələrinin hazırlığına
nəzarət etmək.
Azərbaycan Dövlət fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda
fəaliyyət Sisteminə daxil olan mülki müdafiə qüvvələri və vasitələrindən istifadə

olunmasının planlaşdırılması, qəza-xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin təşkili
və idarə edilməsi, fövqəladə hallarda əhalinin həyat təminatının təşkili, Mülki
müdafiə qüvvələrinin fəaliyyətinin təminatını və vəzifələrin yerinə yetirilməsi
zamanı onların qarşılıqlı fəaliyyətini təşkil etmək.
Azərbaycan Respublikası DİN
Fövqəladə hallarda ictimai asayişi təmin etmək. Qəza-xilasetmə işlərinin və
digər təxirəsalınmaz işlərin yerinə yetirilməsində hərbiləşdirilmiş yanğınsöndürən
bölmələrin qüvvələrilə iştirak etmək.
Yol-nəqliyyat hadisələrinin, yollarda və xalq təsərrüfatı obyektlərində
qəzaların, yanğınların profilaktikası və qarşısının alınması.3
Qanunvericiliyə müvafiq olaraq digər vəzifələri yerinə yetirmək.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İqtisadiyyat və Planlaşdırma Komitəsi,
Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Əmək və
Sosial Məsələlər Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında
Dövlət Maddi Ehtiyatlar Komitəsi, Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti
Fövqəladə halların sosial-iqtisadi nəticələrinin proqnozlaşdırılması və
qiymətləndirilməsi.
Fövqəladə halların qarşısının alınması, nəticələrinin aradan qaldırılması və
zərər çəkmiş əhaliyə yardım göstərilməsi üzrə işlərin maliyyələşdirilməsinin təmin
edilməsi.
Fövqəladə halların maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi.
Fövqəladə halların qarşısının alınması üzrə işlərin təminatından ötrü lazımi
sığorta və ehtiyat fondlarının, maddi vəsait ehtiyatlarının yaradılması.
Zərər çəkmiş əhalinin gündəlik tələbat malları ilə təchizatını təşkil etmək.
Sənaye və ekoloji təhlükəsizlik üzrə tələbləri nəzərə almaqla xalq təsərrüfatı
obyektlərinin respublika ərazisində yerləşdirilməsi işlərini əlaqələndirmək
(Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Planlaşdırma Komitəsi).
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsi
Respublikada ekoloji şəraitdə nəzarəti təşkil etmək, onun yaxşılaşdırılması
üzrə tədbirləri planlaşdırmaq və həyata keçirmək.
Fövqəladə halların ekoloji nəticələrini aradan qaldırmaq üzrə işlərə metodiki
rəhbərlik göstərmək.
Təhlükəli istehsalatlar yerləşdirilən, intensiv təsərrüfat fəaliyyəti aparılan
rayonlarda, o cümlədən güclü qəzalar və təbii fəlakətlər zamanı ekoloji şəraitin
dəyişməsinin proqnozlaşdırılması işlərini təşkil etmək.
Respublikanın ərazisində müəssisələrin, obyektlərin və istehsalatların ekoloji
təhlükəsizlik tələblərini nəzərə almaqla yerləşdirilməsi və tikilməsi üzrə təkliflərin
hazırlanmasında iştirak etmək.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Meteorologiya Komitəsi
Respublikanın ərazisində monitorinqi, ətraf mühitin radioaktiv və kimyəvi
zəhərlənməsinin proqnozlaşdırılmasını təşkil etmək və yerinə yetirmək.
Təbii hidrometeoroloji hadisələrin baş verməsi ehtimalını və bununla əlaqədar
olaraq yarana biləcək fövqəladə halların miqyasını proqnozlaşdırmaq və bu barədə
xəbərdarlıq etmək.
Müxtəlif qəzalar və təbii ekoloji fəlakətlər rayonlarında radioaktiv
çirklənmələrə və kimyəvi zəhərlənməyə operativ nəzarəti və bunların ən dəqiq
(presizion) ölçülmələrini təşkil etmək.
Azərbaycan Dövlət fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda
fəaliyyət Sisteminin idarəetmə orqanlarını hidrometeoroloji məlumatlarla təmin
etmək.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sənayedə
Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi

İşlərin

Təhlükəsiz

Texniki təhlükəsizliyin təmin edilməsi, qəza və fəlakətlərin qarşısının alınması
məqsədilə Komitənin təşkilati strukturuna daxil olan bölmələrin təhlükə potensiallı
obyektlərə və istehsalatlara nəzarətini təkmilləşdirməyə yönəldilmiş fəaliyyətini
əlaqələndirmək.
Obyektlərdə və istehsalatlarda qəza nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə işlərə
metodiki rəhbərlik göstərmək.
Respublikanın ərazisində müəssisələrin, obyektlərin və istehsalatların sənaye
təhlükəsizliyi və yeraltı sərvətlərin qorunması tələblərini nəzərə almaqla
yerləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək.
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Respublikada sanitariya və epidemioloji şəraitə nəzarəti təşkil etmək və həyata
keçirmək.
Fövqəladə hallar yaranmış rayonlarda epidemioloji şəraiti proqnozlaşdırmaq
və qiymətləndirmək, epidemiya əleyhinə tədbirlər hazırlamaq və həyata keçirmək.
İxtisaslaşdırılmış təcili tibbi yardım dəstələrinin daimi hazırlığını təmin etmək,
fövqəladə hallar yaranmış rayonlarda təcili tibbi yardım göstərilməsi işlərini təşkil
etmək.
«Azərmeşə» Meşə Təsərrüfatı istehsalat birliyi
Respublikanın meşələrində fövqəladə hallar yaranması ehtimalını
proqnozlaşdırmaq.
Respublikanın meşələrində fövqəladə hallar yaranmasının qarşısını almaq və
nəticələrini aradan qaldırmaq tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi.

Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə
Azərbaycan Dövlət Sistemi daimi hazırlıq qüvvələrinin heyətinə daxil edilmiş sahə
qəza-xilasedici bölmələrin qüvvələri ilə qəza-xilasetmə və digər təxirəsalınmaz
işlərin yerinə yetirilməsində iştirak etmək.
Azərbaycan Respublikasının Su Təsərrüfatı Nazirliyi
Su təsərrüfatı obyektlərinin və hidrotexniki qurğuların vəziyyətini və onlarda
fövqəladə hallar yaranarkən ehtimal edilən nəticələri proqnozlaşdırmaq və
qiymətləndirmək.
Ekoloji tələbləri və fövqəladə halların nəticələrini aradan qaldırmaq üzrə
fəaliyyəti nəzərə almaqla, belə halların qarşısının alınması və suların mühafizəsi
tədbirlərinin yerinə yetirilməsinə yönəldilmiş su təsərrüfatı işlərini əlaqələndirmək
və bu işlərə metodiki rəhbərlik göstərmək.
Təhlükə potensiallı su təsərrüfatı obyektlərinin və su mənbələrindəki
hidrotexniki qurğuların istismarı zamanı ehtiyat işlərinin görülməsini təşkil etmək,
onların təbii fəlakətlərdən və texnogen qəzalardan dağılmasının nəticələrini aradan
qaldırmaq.
Su anbarlarının vəziyyətinə operativ nəzarəti təşkil etmək.
Seysmik dayanıqlıq tədbirlərini nəzərə almaqla, su təsərrüfatı obyektlərinin
tikilməsi üzrə işlərin əlaqələndirilməsini və həyata keçirilməsini təmin etmək.
Su təsərrüfatı obyektlərində və hidrotexniki qurğularda qəza-bərpa işlərinin
yerinə yetirilməsində iştirak etmək.
Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat idarələri və dövlət konsernləri,
tərkibində nəqliyyat vasitələri olan konsern və idarələr («AZAL»,
«Azəravtonəqliyyat», «Azərineft», dövlət konsernləri, Azərbaycan Dəmir Yolu
İdarəsi, Xəzər Gəmiçiliyi İdarəsi, Azərbalıqsənaye)
Nəqliyyatda qəza və fəlakətlər baş verməsinin qarşısının alınması və onların
nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini təşkil etmək.
Fövqəladə halların aradan qaldırılması işləri üçün lazımi qüvvə və vasitələrin,
maddi-texniki ehtiyatların daşınmasını, köçürülmə tədbirlərini nəqliyyatla təmin
etmək.
Fövqəladə hallar baş vermiş rayonlardakı qəza-xilasetmə, qəza-bərpa işləri və
digər təxirəsalınmaz işlərin aparılmasında idarə dəstələrinin qüvvələri ilə onların
taktiki-texniki imkanları daxilində iştirak etmək.
Azərbaycan Respublikasının nazirlikləri, dövlət komitələri və baş idarələri,
respublikanın dövlət birlikləri, konsernləri, assosiasiyaları və digər təşkilatiistehsalat strukturları
Nazirliklərin və baş idarələrin obyektlərində qəzaların qarşısının alınması və
nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin təşkili və yerinə yetirilməsi.

Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə
Azərbaycan Dövlət Sistemi daimi hazırlıqlı qüvvələrin heyətinə daxil edilmiş idarə
tabeli hərbiləşmiş və peşəkar qəza-xilasetmə bölmələrinin qüvvələri ilə qəzaxilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərdə iştirak etmək.
Azərbaycan Respublikasının ixtisaslaşdırılmış dövlət tikinti birlikləri,
konsernləri, assosiasiyaları və digər təşkilati-istehsalat strukturları
İxtisaslaşdırılmış dəstələrin qüvvələri ilə fövqəladə hadisələr rayonlarında
həyattəminatlı obyektləri bərpa etməklə qəza-bərpa işlərində iştirak etmək.
İstehsalat obyektlərində qəza və fəlakətlərin qarşısının alınması tədbirlərinin
yerinə yetirilməsini təşkil etmək.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
İşlər İdarəsi Müdirinin müavini
İ. HACIYEV

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1992-ci il 30 aprel tarixli
239 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti fövqəladə komissiyasının tərkibi

R. M. Gülməmmədov
A. Ə. Kərimov
B. C. Qarayev
D. M. Asanov
S. Ş. Sadıqov
S. Ə. Rzayev
U. K. Ələkbərov
X. M. Məmmədov
G. H. Babayev
Z. H. Abdullayev
S. H. Hacıyev
R. M. Hüseynov
V. S. Mayorov
Ş. H. Musayev
M. M. Aslanov
Ə. M. Şəkinski
K. M. Bağırov
A. Ə. Mansurov

Komissiyanın sədri
- Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini
Komissiya sədrinin birinci müavini
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin sədri
Komissiya sədrinin müavinləri
- Azərbaycan Respublikası maliyyə naziri
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura İşləri Komitəsinin sədri
- Azərbaycan Respublikası Dövlət İqtisadiyyat və Planlaşdırma Komitəsi sədrinin
birinci müavini
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsi sədrinin birinci
müavini
- Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti İşlər İdarəsi Fövqəladə hallar şöbəsinin
müdiri
- Respublika Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi
Komissiyanın üzvləri
- Azərbaycan Respublikası taxıl məhsulları naziri
- Azərbaycan Respublikası meliorasiya və su təsərrüfatı naziri
- Azərbaycan Respublikası səhiyyə naziri
- Azərbaycan Respublikası mənzil kommunal təsərrüfatı naziri
- Azərbaycan Respublikası rabitə naziri
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Yanacaq Komitəsinin sədri
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin sədri
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və
Mədən Nəzarəti Komitəsinin sədri
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsinin sədri

Z. F. Musayev
A. S. Sultanov
N. B. Məmmədzadə
F. R. Babayev
S. C. Həsənova
K. S. Məmmədov
R. X. Məmmədov
Ş. X. Musayev
A. Ə. Salamov
T. A. Sultanov
S. Ə. Əlizadə
A. H. Aslanov
N. A. Bağırova
Ş. N. Həsənov
Ə. B. Əliyev
O. Ə. Tağıyev
E. F. Abdullayev
T. Q. Əhmədov
V. M. Nadirli
M. A. Məmmədov
T. Ş. Mehdiyev
M. Ə. Cəfərquliyev
S. M. Allahverdiyev
M. M. İmanov
N. M. Qasımov
M. S. Məmmədov
N. E. Səlimov
T. M. Kazımov
L. N. Rəhimov
S. N. Qruşetski
Ə. Ş. Əhmədov
E. Ə. Rəhbərli

- Azərbaycan Respublikası Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsinin sədri
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Geodeziya və Kartoqrafiya Komitəsinin sədri
- Azərbaycan Respublikası ticarət nazirinin birinci müavini
- Azərbaycan Respublikası xalq təhsili nazirinin birinci müavini
- Azərbaycan Respublikası Ədliyyə nazirinin birinci müavini
- Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı və ərzaq nazirinin birinci müavini
- Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin birinci müavini
- Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin birinci müavini
- Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini
- Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirinin müavini
- «Azərineft» Dövlət Konserninin prezidenti
- «Azəravtonəqliyyat» Dövlət Konserninin prezidenti
- «Xidmət» Konserninin prezidenti
- «Azərsənayetikintimaterial» Dövlət Konserninin prezidenti
- «Azəraviaxətt» Dövlət Konserninin baş direktoru
- «Azərsutikinti» Konserninin sədri
- Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi
- Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin rəisi
- Bakı Metropoliteninin rəisi
- Azərbaycan Respublikası Gömrük Komitəsinin sədri
- Azərittifaqın sədri
- Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun birinci müavini
- «Azərsənayetikinti» İstehsalat Birliyinin rəisi
- «Azərenerji» İstehsalat Birliyinin baş direktoru
- «Azəravtoyol» İstehsalat Birliyinin rəisi
- «Azərmeşə» İstehsalat Birliyinin baş direktoru
- «Azərnəqliyyatyoltikinti» Layihə İstehsalat Tikinti Birliyinin rəisi
- «AzQUR» səhmdar firmasının prezidenti
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Maddi Ehtiyatlar
Komitəsinin sədri
- AHİŞ katibi
- Qırmızı Aypara Cəmiyyəti MK sədri
Komissiyanın katibi
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti İşlər İdarəsit fövqəladə hallar şöbəsinin
bölmə müdiri
İşlər müdirinin müavini
İ. HACIYEV
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239 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə Azərbaycan
Dövlət Sistemi haqqında
Əsasnamə
1. Bu Əsasnamə Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda
fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət Sisteminin əsas vəzifələrini, təşkilini və iş
qaydalarını müəyyən edir.
2. Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə
yarandıqda isə, əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və xalq təsərrüfatında
ziyanın azaldılması məqsədilə təşkil edilmişdir.
3. Azərbaycan Dövlət Sisteminin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
Fövqəladə hallar yaranarkən respublikanın ərazisində adamların həyatının və
sağlamlığının, maddi və mədəni sərvətlərin, təbii mühitin mühafizəsi üzrə bir sıra
iqtisadi və hüquqi tədbirlərin həyata keçirilməsi, bunlardan ötrü uzunmüddətli
məqsədyönlü proqramların işlənib hazırlanması və yerinə yetirilməsi, elmi
araşdırmaların və təcrübə-konstruktor işlərinin təşkili;
təbii mühitin və təhlükə potensiallı obyektlərin vəziyyətinin müşahidə və
nəzarət üzrə respublika Sisteminin etibarlı işinin təmin edilməsi, müxtəlif fəlakətlər
baş verməsi ehtimalının proqnozlaşdırılması, təhlükə potensiallı obyektlərin
vaxtında aşkar edilməsi, əmək təhlükəsizliyi tələblərini ödəməyən istehsalatların
yenidən qurulması, yaxud bağlanması üzrə lazımi tədbirlər görülməsi, xalq
təsərrüfatı obyektlərində və sahələrində, əhalinin həyat təminatı sistemlərində işin
dayanıqlığının artırılması, maddi-texniki vasitələr, tibbi avadanlıq və dərmanlar,
ərzaq ehtiyatları və digər xüsusi ehtiyatların yaradılması;
Azərbaycan Dövlət sistemi idarəetmə orqanlarının, qüvvə və vasitələrinin
fövqəladə hallarda fəaliyyətə yüksək hazırlığının, baş vermiş hadisələrin
xarakterini, miqyasını və ehtimal olunan nəticələrini düzgün qiymətləndirməklə
çevik fəaliyyətinin, müvafiq dövlət idarəetmə orqanlarını və əhalini fövqəladə
halların törənməsi və ya baş verdiyi barədə operativ xəbərdar edilməsinin, qüvvə və
vasitələrin fəlakət rayonlarına vaxtında yeridilməsinin təmin olunması;
Fövqəladə halların nəticələrini aradan qaldırmaqdan ötrü axtarış-xilasetmə,
qəza-bərpa və digər təxirəsalınmaz işlərin yerinə yetirilməsi;
Fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması
məsələlərində qarşılıqlı yardım məqsədi ilə digər dövlətlərlə qarşılıqlı fəaliyyətin və
xarici ölkələrlə əməkdaşlığın təşkili.

4. Azərbaycan Dövlət Sistemi respublikada müəyyən edilmiş inzibati-ərazi
bölgüsünə və sahələrarası dövlət birlikləri idarələrinin, dövlət konsernləri və
assosiasiyalarının strukturuna müvafiq olaraq ərazi və xalq təsərrüfatı vəsilələrini
əhatə edir.
Sistemin ərazi və sahə vəsilələrinin konkret strukturları Respublika nazirlikləri,
baş idarələri, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti, şəhər və
rayon icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən olunur və bu vəsilələr
haqqında Əsasnamələrlə təsbit edilir.
Bu zaman, adətən, hər bir vəsilə rəhbər orqanlardan, gündəlik idarəetmə
orqanlarından, təbii mühitin və təhlükə potensiallı obyektlərin vəziyyətini
müşahidə və nəzarət edən qüvvələr və vasitələrdən, fövqəladə halların nəticələrini
aradan qaldıran qüvvə və vasitələrdən, rabitə və xəbərdarlıq sistemindən, digər
maddi-texniki vasitələrdən, həmçinin tədris müəssisələri və elmi-tədqiqat
təşkilatlarından ibarət olur.
5. Azərbaycan Dövlət Sisteminin rəhbər orqanları aşağıdakılardan ibarətdir:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin fövqəladə hallar üzrə
Komissiyası;
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin fövqəladə hallar üzrə
komissiyası;
Şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanlarının fövqəladə hallar üzrə
komissiyaları;
Xalq təsərrüfatı obyektlərində yaradılan obyekt fövqəladə hallar komissiyası
(OFHK);
Respublikanın nazirlikləri və baş idarələrində yaradılan sahə fövqəladə hallar
komissiyası (SFHK).
Fövqəladə hallar üzrə komissiyalara aşağıdakı şəxslər başçılıq edirlər:
Azərbaycan Respublikasında—baş nazirin müavinlərindən biri;
Naxçıvan Muxtar Respublikasında—baş nazirin müavini;
Respublikanın şəhərlərində və rayonlarında—icra hakimiyyəti başçılarının
birinci müavini;
Xalq təsərrüfatı obyektlərində—baş mühəndislər.
Nazirlik və baş idarələrdə sahə rəhbərlərinin müavini.
Fövqəladə hallar üzrə komissiyalarda ştatlı struktur bölmələr (komissiyanın
aparatı) yaradıla bilər. Belə bölmələrin tərkibi Respublika Nazirlər Kabineti,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti, icra hakimiyyəti orqanlarının
başçıları, nazirlik və baş idarələr tərəfindən, işin həcmindən asılı olaraq müəyyən
edilir.
Fövqəladə hallar üzrə obyekt komissiyaları onlara tələbat və təşkili üçün
müvafiq baza olarkən yaradılır.
6. Azərbaycan Dövlət Sisteminin vahid məqsədləri nəzərə alınmaqla fövqəladə
hallar üzrə bütün səviyyələrdən olan komissiyaların əsas funksiyaları
aşağıdakılardan ibarətdir:

tabeliyindəki müvafiq ərazilərdə, sənaye sahələrində, xalq təsərrüfatı
obyektlərində Azərbaycan Dövlət Sisteminin və onun vəsilələrinin fəaliyyətinə
rəhbərlik etmək;
fövqəladə halların qarşısının alınması, müxtəlif qəzaların, təbii fəlakətlərin
vurduğu ziyanın azaldılması üzrə tədbirlər işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək,
fövqəladə hallarda təhlükə potensiallı istehsalatlarda və xalq təsərrüfatı
obyektlərində işlərin etibarlığını təmin etmək;
tabeliyindəki ərazidə (obyektlərdə) təbii mühitin və təhlükə potensiallı
obyektlərin vəziyyətini daimi müşahidə və nəzarəti, fövqəladə hallar yaranması
ehtimalının və onun nəticələrinin proqnozlaşdırılması və qiymətləndirilməsini təşkil
etmək;
fövqəladə hallar yaranarkən idarəetmə orqanlarının, qüvvə və vasitələrin
fəaliyyətinə daim hazırlığını təmin etmək;
profilaktika tədbirlərinə, qəza-xilasetmə və qəza-bərpa dəstələrinin
saxlanmasına və təchizatında, fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılmasına
və zərərdidələrə yardım göstərilməsinə çəkilən xərclərin ödənilməsindən ötrü
maliyyə və maddi-texniki ehtiyatlar yaratmaq;
tabelikdəki ərazi fövqəladə hallar komissiyalarının fövqəladə halların
qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə fəaliyyətlərini
əlaqələndirmək;
qonşu regionların fövqəladə hallar üzrə komissiyaları ilə hərbi komandanlıqla,
ictimai təşkilatlar və hərəkatlarla fövqəladə hallar barədə məlumatların toplanması
və mübadiləsi, lazım gəldikdə isə belə halların qarşısının alınması üçün qüvvə və
vasitələr göndərilməsi məsələləri üzrə qarşılıqlı fəaliyyəti təşkil etmək;
fövqəladə hallar yaranarkən və genişlənərkən, onların nəticələri aradan
qaldırılarkən fəaliyyətə rəhbərlik etmək;
tabelikdəki ərazilərdə, xalq təsərrüfatı obyektlərində fövqəladə hallar
yaranarkən beynəlxalq yardımı bilavasitə bölüşdürmək və ondan istifadə etmək.
7. Azərbaycan Dövlət Sisteminin gündəlik idarəetmə orqanları aşağıdakılardan
ibarətdir:
fövqəladə hallar üzrə bütün səviyyədən olan ərazi komissiyalarının növbəti
xidmətləri;
nazirliklərin, baş idarələrin, xalq təsərrüfatı obyektlərinin növbətçi-dispetçer
xidmətləri;
bütün səviyyədən olan mülki müdafiə qərargahları;
respublika xilasetmə dəstələrinin və fövqəladə halların nəticələrinin aradan
qaldırılmasına cəlb olunan könüllü ictimai təşkilatların növbətçi xidmətləri.
Azərbaycan Dövlət Sisteminin rəhbər orqanları və gündəlik idarəetmə
orqanları onun idarəetmə sistemini təşkil edir.
8. Təbii mühitin və təhlükə potensiallı obyektlərin vəziyyətini müşahidə və
nəzarət qüvvə və vasitələri aşağıdakılardan ibarətdir:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsinin, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Geologiya Komitəsinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət

Geodeziya
Komitəsinin,
Azərbaycan
Respublikası
Dövlətmədənnəzarət
Komitəsinin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Standartlar İdarəsinin qüvvələri;
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Dövlət Sanitariya Nəzarəti
qüvvələri (respublika gigiyena və sanitariya mərkəzi);
Azərbaycan Respublikasının baytar xidməti qüvvələri (Kənd Təsərrüfatı və
Ərzaq Məhsulları Nazirliyi);
müşahidə və laboratoriya nəzarəti xidmətləri (idarələri), həmçinin Azərbaycan
Respublikasının profilli elmi-tədqiqat təşkilatlarının, nazirliklərinin, baş idarələrinin
və Elmlər Akademiyasının təbii mühitə nəzarətlə məşğul olan və müşahidə və
laboratoriya nəzarəti sisteminə (MLNS) daxil edilmiş idarələri;
Azərbaycan Respublikası Hidrometeorologiya Komitəsinin hidrometeoroloji
və geliofiziki təbii hadisələr barədə xəbərdarlıq, təbii mühitin radioaktivliyini və
çirklənməsini
müşahidə
qüvvələri,
Azərbaycan
Respublikası
Elmlər
Akademiyasının seysmik müşahidələr və xəbərdarlıq xidməti qüvvələri və
Azərbaycan Respublikası Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsinin təbii mühitə zərərli
maddə düşməsi mənbələrinə nəzarət qüvvələri;
Azərbaycan Aerokosmik agentliyinin müşahidə qüvvələri.
Təbii mühitin və təhlükə potensiallı obyektlərin vəziyyətini müşahidə və
nəzarət sisteminin əsas vəzifələri bunlardır;
təbii mühitin və təhlükə potensiallı obyektlərin vəziyyətini daimi müşahidə və
nəzarət etmək, fövqəladə hallar yaranması ehtimalını, həmçinin onların nəticələrini
proqnozlaşdırmaq və qiymətləndirmək;
təbii mühitin vəziyyəti barədə məlumatlar toplamaq və onu ümumiləşdirmək;
Kor-təbii hadisələrin baş verməsi və genişlənməsini, hmçinin hidrometeoroloji,
geofiziki və ekoloji nəzarəti proqnozlaşdırmaq və müşahidələr aparmaq;
xalq təsərrüfatı obyektlərinin tikintisi, modernləşdirilməsi və yenidən
qurulması zamanı sənaye və ekoloji nəzarəti proqnozlaşdırmaq və müşahidələr
aparmaq;
xalq təsərrüfatı obyektlərinin tikintisi, modernləşdirilməsi və yenidən
qurulması zamanı sənaye və ekoloji təhlükəsizliyə nəzarət etmək;
seysmik rayonlarda tikinti normativlərinin gözlənilməsinə və tikintinin
keyfiyyətinə nəzarət etmək;
istehsal qüvvələrinin, sənaye sahələrinin və onların obyektlərinin inkişafı və
yerləşdirilməsi üzrə və perspektiv planların və sxemlərin ekoloji ekspertizası;
təbii ehtiyatlardan istifadə olunması və təbii obyektlərin istismarına nəzarət;
təbii fəlakətlərin, texnoloji qəza və fəlakətlərin ekoloji nəticələrini
proqnozlaşdırmaq və qiymətləndirmək;
epizootiyalar və epifitotiyalar yaranması və yayılması ehtimalını
proqnozlaşdırmaq.
9. Fövqəladə halların nəticələrini aradan qaldıran qüvvə və vasitələr
aşağıdakılardan ibarətdir:
nazirliklərin və baş idarələrin hərbiləşmiş və hərbiləşməmiş qəza-xilasetmə,
qəza-bərpa, yanğınsöndürən və digər dəstələri;

Azərbaycan Respublikası fəaliyyətdə olan tikinti, xüsusi və quraşdırma
təşkilatları, nazirlik və idarələrinin tikinti bölmələrinin bazasında yaradılan qəzabərpa dəstələri;
respublika Səhiyyə Nazirliyinin, habelə digər nazirliklər və baş idarələrin təcili
tibbi yardım xidməti idarələri və dəstələri;
təcili baytar yardımı və bitkilərin mühafizə xidməti dəstələri;
Azərbaycan Respublikası FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin
yanğından mühafizə hissələri; 4
MM-in qoşun hissələri, ərazi və ixtisaslaşdırmış dəstələri; «Azərbaycan Hava
Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin müvafiq xidmətləri;5
Azərbaycan Dəmir Yol İdarəsinin bərpaetmə və yanğınsöndürmə qatarları;
«Xəzərneftqaz» birliyinin, «Azərneft» birliyinin Xəzərgəmiçiliyi idarəsinin,
Azərbalıqsənaye birliyinin qəza-xilasetmə xidmətləri;
«Azəravtonəqliyyat» Dövlət Konserninin, respublika nazirlik və idarələrinin
nəqliyyat bölmələrinin avtonəqliyyat vasitələri;
digər könüllü ictimai təşkilatların qüvvələri.
Azərbaycan Dövlət Sisteminə daxil edilmiş bütün bu qüvvə və vasitələr
bütövlükdə fövqəladə halların nəticələrini aradan qaldıran qüvvələr və vasitələr
sistemini təşkil edir.
10. Azərbaycan Respublikası FHN yanğından mühafizə qurumunun müxtəlif
nazirlik və baş idarələrin hərbiləşdirilmiş mədən-xilasetmə, qaz-xilasetmə
xidmətlərin və digər belə peşəkar xidmətlərin, Azərbaycan Respublikası MM-in
qoşun hissəsinin bazası əsasında, respublika nazirlikləri və baş idarələri ilə
razılaşdırılmaqla, daimi hazırlıqlı qəza-xilasetmə bölmələri yaradılır ki, bu bölmələr
Azərbaycan Dövlət Sistemi tərəfindən həm respublikanın müxtəlif regionlarında,
həm də yardım məqsədilə respublikanın hüdudlarından kənarda fövqəladə halların
nəticələrini operativ surətdə məhdudlaşdırmaq və aradan qaldırmaq üzrə onların
imkanları daxilindəki işlərə cəlb edilə bilər.6
11. Azərbaycan Dövlət Sisteminin informasiya idarəetmə sistemi onun işini
informasiya ilə təmin edir və aşağıdakılardan ibarətdir:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin fövqəladə hallar üzrə
Komissiyasının respublika İnformasiya Hesablama Mərkəzi;
Azərbaycan Respublikasının əhalisinə xəbərdarlıq sistemi;
Naxçıvan MR informasiya-hesablama mərkəzi;
Azərbaycan Respublikası nazirliklərinin və baş idarələrinin hesablama
mərkəzləri;
Azərbaycan Respublikası şəhərləri və rayonlarının hesablama mərkəzləri;
fövqəladə halların nəticələrini aradan qaldıran qüvvələr və vasitələrin (qoşun
hissələri, hərbiləşdirilmiş və hərbiləşdirilməmiş dəstələri) idarəetmə məntəqələri;
infoormasiya mərkəzləri (təbii mühitin və təhlükə potensiallı obyektlərin
vəziyyətini müşahidə və nəzarət sisteminin ilkin məlumat toplama mərkəzləri);
rabitə və məlumatvermə vasitələri.
12. Azərbaycan Dövlət Sistemi informasiya-idarəetmə sisteminin əsas
funksiyaları bunlardır:

təbii mühitin və təhlükə potensiallı obyektlərin vəziyyətinə müşahidə və
nəzarət sistemindən alınan məlumatların kompleks öyrənilməsi, o cümlədən baş
vermiş fövqəladə hallar barədə xəbərdarlıq, belə xəbərlərin seçilməsi və aidiyyatı
üzrə abonentlərə (istifadəçilərə) çatdırılması;
Sistemin abonentlərindən (istifadəçilərindən) alınan məlumatların toplanması
və öyrənilməsi;
Azərbaycan Dövlət Sisteminin müxtəlif vəsilələri arasında, həmçinin bütün
səviyyələrdən olan fövqəladə hallar üzrə komissiyalar və fövqəladə halların
nəticələrini aradanqaldırma qüvvələri və vasitələrinin idarəetmə məntəqələri,
habelə təbii mühitin və təhlükə potensiallı obyektlərin vəziyyətinə müşahidə və
nəzarət sisteminin idarəetmə məntəqələri arasında məlumat (informasiya)
mübadiləsini təşkil etmək.
13. Azərbaycan Dövlət Sisteminin fəaliyyəti fövqəladə halların qarşısının
alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə tədbirlərin planlaşdırılması, hazırlanması və
həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Mövcud şəraitdən asılı olaraq sistemi üç iş rejimi müəyyən edilmişdir:
gündəlik iş rejimi—normal sənaye istehsalı və radiasiya şəraitində, həmçinin
normal kimyəvi, bioloji (bakterioloji), seysmik, hidrometeoroloji şəraitdə,
epidemiya, epizootiya, epifitotiya olmayan hallarda sistemin işi;
yüksək hazırlıq rejimi—sənaye istehsalı və radiasiya şəraiti, kimyəvi, bioloji
(bakterioloji), seysmik və hidrometeoroloji şərait xeyli pisləşdikdə, həmçinin
fövqəladə hallar yaranması ehtimalı haqqında proqnoz alınarkən sistemin işi;
fövqəladə rejim—fövqəladə hallar yaranarkən və onların nəticələri aradan
qaldırılarkən sistemin işi.
Azərbaycan Dövlət Sisteminin, onun vəsilələrinin bu və ya digər rejimə
keçirilməsi haqqında qərar fövqəladə hallar üzrə müvafiq komissiyalar tərəfindən
konkret şərait nəzərə alınmaqla qəbul edilir.
Vəziyyətdən asılı olaraq Azərbaycan Dövlət Sistemi və onun vəsilələri müxtəlif
rejimlərdə işləyə bilər.
14. Azərbaycan Dövlət Sistemi müxtəlif rejimlərdə işləyərkən aşağıdakı
tədbirlər yerinə yetirilir:
a) gündəlik iş rejimində:
təbii mühitin və təhlükə potensiallı obyektlərin vəziyyətinin müşahidə və
nəzarət edilməsi;
fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması,
fövqəladə hallar baş verərkən əhalinin təhlükəsizliyini artırmaq və xalq təsərrüfatı
itkilərini azaltmaqdan ötrü dövlət, dövlətlərarası uzunmüddətli birməqsədli
proqramların və qabaqlama (preventiv) tədbirlərin yerinə yetirilməsi;
Azərbaycan Dövlət Sistemi idarəetmə orqanlarının qüvvə və vasitələrinin
fövqəladə hallar üçün fəaliyyətə hazırlanması, hazırlığın təkmilləşdirilməsi və
lazımi səviyyədə saxlanması, fövqəladə hallarda mühafizə üsullarının və fəaliyyət
qaydalarının əhaliyə öyrədilməsi;
b) yüksək hazırlıq rejimində:

Azərbaycan Dövlət Sisteminə, fövqəladə hallar üzrə komissiyalara rəhbərliyi
bilavasitə öz üzərinə götürmək, lazımi hallarda şəraitin pisləşməsi səbəblərini
aşkara çıxarmaq və onu proqnozlaşdırmaq üçün operativ qruplar yaratmaq;
növbətçi-dispetçer xidmətini gücləndirmək;
təbii mühitin və təhlükə potensiallı obyektlərin vəziyyətinə müşahidə və
nəzarəti gücləndirmək, fövqəladə halların yaranması ehtimalını və onun nəticələrini
proqnozlaşdırmaq;
əhalinin mühafizəsi və xalq təsərrüfatı obyektlərinin dayanaqlığının artırılması
üçün tədbirlər görmək;
güman edilən halların nəticələrini aradan qaldırmaqdan ötrü nəzərdə tutulan
qüvvə və vasitələrin hazırlıq dərəcəsini yüksəltmək, lazım gələrsə onları ehtimal
olunan fəaliyyət rayonlarına göndərmək;
v) fövqəladə rejimdə:
əhalinin mühafizəsini təşkil etmək;
fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılmasını təşkil etmək;
işlərə bilavasitə rəhbərlik etmək üçün operativ qrupları fövqəladə hallar baş
vermiş rayonlara göndərmək;
işləri yerinə yetirmək üçün qüvvə və vasitələri fövqəladə hallar baş vermiş
rayonlara göndərmək;
fövqəladə hallar yaranmış rayonlarda təbii mühitin vəziyyətinə daimi nəzarəti
gücləndirmək.
15. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılmasını fövqəladə hallar üzrə
komissiyalar təşkil edirlər. Adətən, fövqəladə halların nəticələrinin aradan
qaldırılmasına bilavasitə aşağıdakı komissiyalar rəhbərlik edir:
nəticələri istehsalat binalarından kənara yayılmayan qismi fövqəladə
hallarda—fövqəladə hallar üzrə obyekt komissiyaları;
nəticələri obyektin ərazisindən kənara yayılmayan obyekt miqyaslı fövqəladə
hallarda—fövqəladə hallar üzrə obyekt komissiyaları (ehtiyac olarsa, şəhər, rayon
və sahə komissiyaları operativ qruplarının iştirakı ilə);
fövqəladə halların yayılması hüdudlarından asılı olaraq nəticələri şəhərin
(rayonun) və ya regionun ərazisindən kənara yayılmayan fövqəladə hallarda—
fövqəladə hallar üzrə icra hakimiyyəti orqanlarının və ya Naxçıvan MR Nazirlər
Kabinetinin komissiyası;
nəticələri respublikanın ərazisindən kənara yayılmayan regional fövqəladə
hallarda — Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin fövqəladə hallar üzrə
Komissiyası.
16. Azərbaycan Dövlət Sistemi və onun vəsilələri müvafiq surətdə respublika
büdcəsindən və yerli büdcələrdən, ayrılan xüsusi fondlar hesabına nazirliklərin və
baş idarələrin mərkəzləşdirilmiş fondlarından, həmçinin müəssisələrin sosialiqtisadi inkişaf fondlarından maliyyələşdirilir. Göstərilən fondların sərəncamçıları
müvafiq fövqəladə hallar üzrə komissiyalardır.
Azərbaycan Dövlət Sisteminin hər bir səviyyəli vəsiləsi fövqəladə halların
qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə işlərin maddi-texniki və maliyyə
təminatını müstəqil surətdə təşkil edir.

Fövqəladə halların qarşısının alınması işlərinə cəlb olunmuş təşkilatların
xərcləri onları işə cəlb etmək barədə qərar verən orqanın hesabına ödənilir.
17. Əhaliyə fövqəladə hallardan mühafizə üsullarının öyrədilməsi müstəqil
surətdə, iş, yaşayış və təhsil yerlərində aparılan məşğələ və məşqlərdə, kütləvi
informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla və xüsusi təlimlər keçirməklə təşkil
edilir.
18. Azərbaycan Dövlət Sisteminin təşkilini təkmilləşdirmək, sistemin idarəetmə
orqanlarının, qüvvə və vasitələrinin hazırlığını və hazırlanmasının keyfiyyətini
yoxlamaq məqsədilə hər il onun vəsilələrində planlaşdırılmış təlimlər və məşqlər
keçirilir.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
1.
2.
3.
4.
5.

21 sentyabr 2004-cü il tarixli 135 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 750)
30 sentyabr 2004-cü il tarixli 144 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 756)
16 iyun 2005-ci il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 541)
5 fevral 2009-cu il tarixli 21 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 144)
10 sentyabr 2009-cu il tarixli 134 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 738)

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

30 sentyabr 2004-cü il tarixli 144 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 756) ilə
"Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda
fəaliyyət üzrə funksiyaları"nın "Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi" və "Azərbaycan
Respublikası DİN" hissələrinə yeni məzmunda müvafiq olaraq dördüncü və üçüncü abzaslar əlavə
edilmişdir.
1

21 sentyabr 2004-cü il tarixli 135 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 750) ilə
"Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda
fəaliyyət üzrə funksiyaları"nda "Rabitə Nazirliyi" sözləri "Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.
2

16 iyun 2005-ci il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 541) ilə 1 nömrəli

əlavəsinin on beşinci abzasında “Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkəti” sözləri “Azərbaycan
Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
10 sentyabr 2009-cu il tarixli 134 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 738) ilə 1 nömrəli
3

əlavə- "Azərbaycan Respublikası Dövlət orqanlarının fövqəladə halların qarşısının alınması və belə
hallarda fəaliyyət üzrə funksiyaları"nda "Azərbaycan Respublikası DİN" hissəsinin ikinci abzasından
", yanğınların" sözü çıxarılmışdır.
4

10 sentyabr 2009-cu il tarixli 134 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 738) ilə "Fövqəladə
halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət Sistemi haqqında
Əsasnamə"nin 9-cu bəndinin altıncı abzasında "DİN hərbiləşmiş yanğından mühafizə idarəsinin
yanğınsöndürmə" sözləri "FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə"
sözləri ilə əvəz edilmişdir.
5

5 fevral 2009-cu il tarixli 21 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 144) ilə «Fövqəladə
halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət Sistemi haqqında
Əsasnamə»nin 9-cu bəndinin yeddinci abzasında «Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni
«AZAL», aeroportlarının qəza-xilasetmə xidmətləri» sözləri «Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin müvafiq xidmətləri» sözləri ilə əvəz edilmişdir.
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10 sentyabr 2009-cu il tarixli 134 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 738) ilə "Fövqəladə
halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət Sistemi haqqında
Əsasnamə"nin 10-cu bəndində "Respublika DİN çevik yanğınsöndürmə hissələri və bölmələrinin"
sözləri "Azərbaycan Respublikası FHN yanğından mühafizə qurumunun" sözləri ilə əvəz
edilmişdir.

