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Dövlət gənclər siyasəti prokurorluq
orqanlarında uğurla həyata keçirilir

Vəkillər Kollegiyasının üzvləri Fəxri xiyabanda
ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və
Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

 Prezident İlham Əliyevin dekabrın 25-də imzaladığı
Sərəncamla dekabrın 28-i Azərbaycan Respublikasında Vəkil Günü
peşə bayramı təsis olunub.
 Müsabiqə yolu ilə prokurorluq orqanlarında qulluğa yeni
qəbul edilmiş gənc əməkdaşların andiçmə mərasimi keçirilib
Dekabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda
müsabiqə yolu ilə prokurorluq orqanlarında qulluğa yeni qəbul edilmiş
gənc əməkdaşların andiçmə mərasimi
keçirilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, prokurorluq orqanlarında qulluğa
yeni qəbul edilmiş gənc əməkdaşlar
əvvəlcə Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyublar.
Şəhidlər xiyabanına gələn gənc hüquqşünaslar ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından
keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının
xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Mərasimdə çıxış edən Baş prokuror
Zakir Qaralov diqqətə çatdırıb ki, ulu
öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 19
iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Prokurorluğa işə qəbul olunmaq uçun
namizədlərlə müsabiqə keçirilməsi
qaydaları haqqında” Əsasnamənin
tələblərinə müvafiq olaraq, 2002-ci
ildən başlayaraq keçirilən müsabiqələr
yolu ilə qulluğa qəbul olunmuş gənc
hüquqşünasların Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun kadr korpusunun
əhəmiyyətli hissəsini təşkil etməsi,
onların tutduqları vəzifələrdə səmərəli
fəaliyyəti, həmin gənclərin bir çoxunun rəhbər və yuxarı təsnifatlar üzrə
vəzifələrə irəli çəkilməsi ölkə həyatının
bütün sahələrində gənclərin əməyindən
geniş istifadə olunması barədə
Prezident İlham Əliyevin göstərişlərinin

yüksək dəqiqliklə icra edilməsinin
nəticələridir.
Xüsusi vurğulanıb ki, bu gün şəffaf
və ədalətli prosedurlar əsasında
müsabiqə yolu ilə prokurorluq orqanlarında işləmək hüququ əldə etmiş
gənclərin qazandıqları uğurlar əsası
məhz əbədiyaşar liderimiz Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşdırılan dövlət gənclər siyasəti nəticəsində
mümkün olub. Hərtərəfli inkişaf edən
ölkəmizdə gənclərin xarici dillərə, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına yiyələnməsi, respublikanın
ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirakı
və dövlət idarəetmə sistemində təmsil
olunmaları üçün lazımi şərait yaradılıb.
Bildirilib ki, prokurorluq orqanlarına
qulluğa qəbulla bağlı cari ildə keçirilmiş
müsabiqədə namizədlərin yüksək nəzəri
biliklərə, geniş dünyagörüşünə, hüquqi
aktları düzgün tətbiq etmək bacarığına,
sağlam mənəviyyata, məntiqi düşünmə
qabiliyyətinə və prokurorluqda işləmək
üçün zəruri olan digər keyfiyyətlərə malik olmaları, o cümlədən prokurorluqda
qulluq keçmək arzuları, prokurorluq orqanlarında mövcud vakant ştat vahidləri
nəzərə alınmaqla 29 gənc hüquqşünas
qulluğa qəbul edilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, 2000-ci il aprelin
26-da ulu öndər Heydər Əliyevin sədrliyi
ilə keçirilən müşavirədə əsası qoyulan
və bu gün də prokurorluqda uğurla
davam etdirilən hərtərəfli islahatlar prosesinin ən mühüm istiqamətlərindən biri
kimi müsabiqə yolu ilə qulluğa qəbulun
alternativi yoxdur. Bu yol prokurorluğun
kadr tərkibinin komplektləşdirilməsinin

ən mütərəqqi vasitəsidir. 2002-ci ildən
başlayaraq müsabiqə yolu ilə qulluğa
qəbul edilmiş 902 gənc mütəxəssis
hazırda prokurorluq işçilərinin ümumi
sayının 70 faizini təşkil edir. Müsbət hal
kimi qeyd edilib ki, müsabiqə yolu ilə
qulluğa qəbul edilmiş gənc hüquqşünaslardan 58-i xidməti fəaliyyətlərinin
nümunəvi icrasına görə irəli çəkilib.
Onlar hazırda prokurorluq orqanlarında
müxtəlif rəhbər vəzifələrdə, o cümlədən
30 nəfər rayon (şəhər) və ərazi hərbi
prokuroru vəzifələrində çalışır.
Azərbaycan Respublikası Baş
prokurorunun müavini, Müsabiqə
komissiyasının sədri Namiq Əsgərov
qulluğa qəbulla əlaqədar müsabiqənin
keçirilməsi ilə bağlı mərasim iştirakçılarına ətraflı məlumat verib.
Sonra prokurorluqda qulluğa yeni
qəbul olunmuş gənclərin vəzifələrə təyin
edilməsi barədə Baş Prokurorluq üzrə
əmr elan olunub. Daha sonra işə qəbul
olunanlar Azərbaycan Respublikasının
dövlət bayrağı önündə təntənəli surətdə
and içiblər.
Müsabiqədə müvəffəqiyyət qazanan gənclər prokurorluğa işə qəbulun
obyektiv, ədalətli və beynəlxalq tələblərə
uyğun keçirilməsi üçün yaradılmış
şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını bildirib və onlara
göstərilən yüksək etimadı doğruldacaqlarına söz veriblər.
Baş prokuror Zakir Qaralov
mərasimə yekun vuraraq prokurorluğa
qulluğa qəbul olunan gəncləri təbrik
edib, prokurorluq işçisinin şərəfini
həmişə uca tutacaqlarına əminliyini
bildirib.
Sonda tədbir iştirakçıları adından
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevə müraciət qəbul edilib.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında
2020-ci ilin yanvar ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli
Qəbul
günləri
Baş Nazirin birinci müavini
Yaqub Abdulla oğlu Eyyubov
Baş Nazirin müavini
Əli Cavad oğlu Əhmədov
Baş Nazirin müavini
Şahin Abdulla oğlu Mustafayev
Aparatın rəhbəri
Rüfət Tofiq oğlu Məmmədov
İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri
Azər Kamal oğlu Əmiraslanov
Xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinin müdiri
Ruslan Rüstəm oğlu Rüstəmli
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi
Hüquq və qanunvericilik şöbəsi

7
8
9
10
13
14
15
16

Sosial məsələlər şöbəsinin müdiri
Mehman Nəriman oğlu Tağıyev
Humanitar məsələlər şöbəsi müdirinin vəzifəsini icra edən
Ərəstü İsa oğlu Həbibbəyli
Sənaye və energetika şöbəsi
Aqrar və ekologiya şöbəsinin müdiri
Lətif Cəfər oğlu Qasımov
Regionların inkişafı şöbəsinin müdiri
İlkin Sabir oğlu Məcidov
Tikinti, şəhərsalma və kommunal təsərrüfat şöbəsinin müdiri
Feyruz Rəvayət oğlu Mustafayev
Nəqliyyat, kommunikasiya və innovasiya şöbəsinin
müdiri vəzifəsini icra edən
Musa Sədi oğlu Pənahov
Təhlükəsizlik, müdafiə və səfərbərlik şöbəsi

17, 30
21
22
23
24
27, 31
28
29

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasına
“Respublika” statusunun verilməsi haqqında
“Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər və “Mədəniyyət haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 16 aprel tarixli 698 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 14 may tarixli 162 nömrəli
Fərmanının 1.2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası-

nın Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasına “Respublika” statusu verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə bu
Qərardan irəli gələn məsələləri həll etsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
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“Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 7
sentyabr tarixli 379 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi
barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin təklifinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının
işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazırlər Kabinetinin 2018-ci il 7 sentyabr tarixli
379 nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 9, maddə 1907) 1-ci hissəsində
“126” rəqəmləri “100” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
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Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

dəstələri qoyublar.
Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik
Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb,
məzarı üzərinə tər çiçəklər düzülüb.
Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin
və tanınmış həkim, alim Tamerlan Əliyevin
də məzarları üzərinə güllər qoyulub.
Sonra Şəhidlər xiyabanına gələn

AZƏRTAC

Azərbaycanın uğurlu sosial-iqtisadi
siyasəti 2019-cu ildə də davam etdirilib
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Ölkə rəhbəri Qobustan,
Beyləqan, Ağdaş, Qəbələ,
paytaxtın Nəsimi, Qaradağ,
Pirallahı, Suraxanı, Yasamal, Binəqədi, Nərimanov
və digər rayonlarda bir
sıra obyektlərin istifadəyə
verilməsi mərasimlərində iştirak
edib, Sumqayıtda Muğam
Mərkəzinin, “Nizami” kinoteatrının yeni binasının və
Dənizkənarı Bulvar Kompleksinin yeni salınmış hissəsinin,
əsaslı şəkildə təmir və bərpa
olunan “Yanardağ” Dövlət
Tarix-Mədəniyyət və Təbiət
Qoruğunun, Yasamal rayonu
ərazisində yerləşən Təzəpir
məscidinin qarşısındakı yeni
bağın və Füzuli küçəsi boyunca
salınan Mərkəzi Parkın açılışı
mərasimlərində iştirak edib.
Bu mərasimlər, başqa sözlə,
geniş miqyasda sosial-mədəni
obyektlərin istifadəyə verilməsi,
irimiqyaslı infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsi
Azərbaycanın iqtisadi gücünün
ildən-ilə güclənməsinin məntiqi
nəticəsidir.

Azərbaycanda yol tikintisi
ilə bağlı irimiqyaslı
layihələr həyata keçirilir

Qəbulla bağlı əlaqə telefonu: 492-88-96
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Vəkil Günü münasibətilə Azərbaycan
Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvləri
Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, ölkəmizdə məhkəmə-hüquq
islahatlarının banisi, müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu
Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil və gül

Vəkillər Kollegiyasının kollektivi
ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda
mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman
Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla
yad edib, məzarları üzərinə tər çiçəklər
düzüb, “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə
əklil qoyub.
Vəkil Günü münasibətilə bütün vəkil
bürolarında aztəminatlı əhaliyə ödənişsiz
hüquqi yardım kampaniyası keçirilir.

Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığının təmin
edilməsi, onun neft və qazdan
asılılığının daha da azaldılması,
iqtisadi və maliyyə sektorlarında maksimum şəffaflığın təmin
olunması istiqamətində mühüm
addımlar atılır. Şübhəsiz ki,
bunlar ölkə həyatının bütün
istiqamətlərində, o cümlədən,
yol təsərrüfatında köklü islahatların aparılmasını sürətləndirir.
Yeri gəlmişkən, son 16 ildə
dövlət başçısının düşünülmüş,
çevik və qətiyyətli iqtisadi
siyasəti sayəsində bu sahədə
qazanılan uğurlar daha da
möhkəmləndirilib, avtomobil
magistrallarının tikintisi və
yenidən qurulmasına, regionlarda yol şəbəkəsinin bərpasına
xüsusi önəm verilib. Bu isə
ölkədə sərnişin və yükdaşımaların keyfiyyətinə müsbət təsir
göstərməklə yanaşı, iqtisadiyyatın inkişafını sürətləndirib,
turizm potensialından səmərəli
istifadəni şərtləndirib.
Yuxarıdakı fikrin təsdiqi
olaraq, ötən müddətdə yol
təsərrüfatında baş verən
mühüm dəyişikliklərin, əldə
edilən nailiyyətlərin qısa
mənzərəsinə diqqət yetirmək
istərdik. Əvvəlcə xatırladaq
ki, Prezident İlham Əliyevin
iqtisadi siyasətində ölkədə
yol infrastrukturunun daha
da təkmiləşdirilməsi, mövcud
yolların yenidən qurulması daim
diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə
magistral yolların beynəlxalq
standartlara uyğun yenidən
qurulması, istismarı, tikintisi və
təmiri, eyni zamanda, qorunması, təhlükəsizliyi, habelə
ətrafının yaşıllaşdırılması
istiqamətində ciddi tədbirlər
gerçəkləşdirilib.
2019-cu ilin investisiya
proqramında ölkəmizin yol tikintisi üçün kifayət qədər vəsait
nəzərdə tutulub. Bu vəsait

hesabına respublikada təqribən
1200 kilometr yeni avtomobil
yolu salınıb. Paytaxtın 300 kilometr uzunluğunda qəsəbədaxili
küçə və yolları təmir edilib.
Bu il Prezident İlham Əliyev
bölgələrdə istifadəyə verilən
bir sıra yolların, eləcə də
Xəzər rayonunda MərdəkanQala avtomobil yolunun, Bakı
şəhərinin Nərimanov rayonunda yenidən qurulan Aşıq Molla
Cümə küçəsinin və ona bitişik
yolların, Yasamal rayonunda
Şəfayət Mehdiyev küçəsinin
Tbilisi prospektindən Landau
küçəsinədək olan hissəsində
yenidənqurmadan sonra
görülən işlərlə tanış olub, Ağ
Şəhərdə Bulvar küçəsinin
açılışında iştirak edib.
Bütün bu sadalananlar
onu göstərir ki, son 16 ildə
ölkə rəhbəri avtomobil yolları
şəbəkəsinin və yol infrastrukturunun bərpasına, habelə
yenidən qurulmasına xüsusi
diqqət yetirməklə bərabər,
şəhər və rayonlarda yeni
avtomobil yollarının salınmasını, nəqliyyat qovşaqlarının,
körpülərin tikintisini daha da
sürətləndirməyi qarşıya mühüm
vəzifə kimi qoyub.
Dövlət başçısı çıxışlarının
birində deyib: “Yol olan yerdə
kənd təsərrüfatının inkişafı da
sürətlənir, yol olan yerdə sosial
məsələlər də öz həllini tapır,
o cümlədən xəstəxanalara
insanlar daha da tez çata
bilirlər. Yəni, bunun çox böyük
əhəmiyyəti var”.

Azərbaycan Prezidenti hər
zaman öz vətəndaşının
yanındadır
Prezident İlham Əliyev
ölkə həyatının bütün sahələrini
daim nəzarətdə saxlayır,
vaxtaşırı bölgələrdə olur,
yerlərdə qarşılaşılan mövcud
problemlərin həlli üçün tədbirlər
görülməsini reallaşdırır. Bu
məsələdə diqqətçəkən məqam,
həm də odur ki, ölkə rəhbəri
Azərbaycanda baş verən ekstremal proseslərə də hər zaman
çevik münasibət bildirir, hadisə
yerində olur, insanlarla görüşür,
onların qayğıları, problemləri
ilə dərindən maraqlanır,
çətinliklərin aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq dövlət
qurumları rəhbərlərinə konkret
tapşırıq və tövsiyələr verir.
Əlbəttə, bütün bunlar cənab
İlham Əliyevin təkcə insanların xoş günlərində deyil, həm
də çətin, ağır vəziyyətlərində
yanlarında olmasının, onların
kədərlərini bölüşməsinin, baş
verən hadisələrin nəticələrinin
tez bir zamanda aradan

qaldırılmasının ifadəsidir.
2019-cu il fevralın 5-də
və 6-da baş vermiş zəlzələ
Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu
rayonlarında bir sıra fəsadlar
törətmişdi. Dövlətimizin başçısı
bununla əlaqədar imzaladığı sərəncamların və verdiyi
tapşırıqların icrası ilə əlaqədar
görülən işlərlə yerində tanış
olmaq üçün Şamaxı və Ağsu
rayonlarında səfərdə olub.
Dövlətimizin başçısı zəlzələ
zonasında olarkən sakinlərlə görüşmüş, təbii fəlakətin törətdiyi
fəsadların aradan qaldırılacağını
bildirmişdi. Prezident İlham
Əliyev elə buradaca əhalinin
müraciətlərinə diqqətlə baxılması, evlərə, həmçinin sosial və
infrastruktur obyektlərinə dəymiş
ziyanın aradan qaldırılması üçün
müvafiq icra strukturlarına tapşırıq və göstərişlərini vermişdi.
Eyni zamanda, həmin gün ölkə
rəhbəri baş vermiş zəlzələlər
nəticəsində Şamaxı, İsmayıllı və
Ağsu rayonlarında evlərə, sosial
və infrastruktur obyektlərinə
dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün 2019-cu ilin dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulmuş
Prezidentin ehtiyat fondundan
ilkin olaraq 2 milyon manat
ayrılması haqqında sərəncam
imzalamışdı. Bundan sonra hər
3 rayonda dərhal tikinti və təmir
işlərinə başlanılmışdı.
Bu, bir daha göstərdi ki,
cənab İlham Əliyev xalqa əsl
xidmət nümunəsi göstərərək,
insanların daim yanındadır, onların problemlərinə, qayğılarına
həssas münasibət bəsləyir.

Məcburi köçkünlərin
sosial şəraitinin
yaxşılaşdırılması
daim diqqət mərkəzindədir
Məcburi köçkünlərin sosial
problemlərinin həllinə yönələn
tədbirlər ötən 16 ildə Prezident
İlham Əliyevin diqqət və qayğısı
nəticəsində uğurla davam etdirilib. Ölkəmizdə sosial rifahın
yüksəlişi, insanların həyat
səviyyəsinin yaxşılaşması hələ
də öz doğma torpaqlarının
nisgili ilə yaşayan qaçqın və
məcburi köçkünlərin timsalında özünü aydın büruzə verir.
Ölkə rəhbərliyinin bu qəbildən
olan insanlara xüsusi diqqət
və qayğısının nəticəsidir ki,
məcburi köçkün həyatı yaşamağa məcbur olan insanların
həyat səviyyəsi, mənzil-məişət
şəraitləri əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşdırılıb. Ölkəmiz MDB,
eləcə də Avropa məkanında
qaçqın və məcburi köçkünlərin
sayına görə ilk yerlərdə
qərarlaşır. Buna baxmayaraq,
Azərbaycan bu kateqoriya-

dan olan insanların həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
baxımından ən fəal siyasət
yürüdən və yüksək nəticələr
əldə edən ölkədir.
Qaçqın və məcburi
köçkünlərin yaşayış
səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması dövlətin həyata
keçirdiyi siyasətin əsas
istiqamətlərindən birini təşkil
edir və göstərilən sahədə uğurlu nəticələrin əldə olunduğunu
çoxsaylı faktlar təsdiqləyir.
Yeri gəlmişkən, Prezident
İlham Əliyev 2019-cu ildə Pirallahıda, Kürdəxanı qəsəbəsində,
Qaradağ rayonunda məcburi
köçkün ailələri üçün salınan
yeni yaşayış komplekslərinin
açılışı, Nizami rayonunda
şəhid ailələrinə və Qarabağ
müharibəsi əlillərinə mənzillərin,
Qarabağ müharibəsi əlillərinə
avtomobillərin təqdim olunması
mərasimində iştirak edib.

DOST sosial müdafiənin
möhkəmlənməsində
fəal iştirakçıya çevrilib
Ölkə əhalisinin yaşayış
səviyyəsinin və sosial rifahının yüksəldilməsi hər zaman
Prezident İlham Əliyevin
apardığı siyasətin başlıca
prioritetlərindən olub. Dövlət
başçısının birbaşa rəhbərliyi
altında pensiya, ünvanlı yardım,
əlilliyə görə müavinətlərin
verilməsi və məşğulluq
sahələrində şəffaflığın və sosial
ədalətin tam təmin olunması,
bürokratiya, süründürməçilik
və korrupsiya hallarının
aradan qaldırılması, məmurvətəndaş təmasının minimuma
endirilməsi ilə bağlı mühüm
addımlar atılıb.
Belə addımlardan biri
barədə söhbət açmazdan əvvəl
onu qeyd edək ki, dövlət başçısının islahatlar proqramına,
habelə 9 avqust 2018-ci il tarixli
“Əhalinin məşğulluğu, əmək,
sosial müdafiə və təminat
sahələrində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” fərmanına
uyğun olaraq hazırda respublikamızda dövlət sosial
xidmətləri sisteminin mütərəqqi
beynəlxalq təcrübəyə və innovativ yanaşmaya əsaslanan
çevik mexanizmlər üzərində
qurulması, xidmətlərdə sosial
ədalət, şəffaflıq, ünvanlılıq
prinsiplərinin təmin edilməsi
istiqamətində ardıcıl tədbirlər
həyata keçirilir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyində “Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi”
(DOST Agentliyi) də yuxarıda
adıçəkilən fərman əsasında
yaradılıb. Sənəddə əhalinin
məşğulluğu, əmək, sosial
müdafiə və təminat sahələrində
xidmətlərin reallaşdırılmasını təmin edəcək DOST
mərkəzlərinin yaradılması da
nəzərdə tutulub.
Xatırladaq ki, Prezident İlham
Əliyev 2019-cu ildə Bakının
Yasamal və Xəzər rayonlarında
DOST mərkəzlərinin, Şamaxıda
“ASAN Həyat” kompleksinin açılış mərasimlərində iştirak edib.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

