Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 27 dekabr tarixli 852 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019 – 2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan
tədbirlərin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası tərəfindən 2020-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında
MƏLUMAT

Sıra
№si

1

Sənədin
(fərman,
sərəncam,
tapşırıq və
tövsiyə)
adı, tarixi,
nömrəsi

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
2018-ci il
27 dekabr
tarixli 852
nömrəli
Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Azərbaycan
Respublikası
nda yol
hərəkətinin
təhlükəsizliyi
nə dair 2019
-2023-cü illər
üçün Dövlət
Proqramı”

Tapşırığın,
tövsiyənin
bəndinin
nömrəsi

7.1.9.1

Tapşırığın,
tövsiyənin
məzmunu

Müvafiq dövlət və
yerli
özünüidarəetmə
orqanlarının yol
hərəkətinin
təhlükəsizliyinə
dair qərarlarının
qəbulu və bu
sahə ilə bağlı
digər fəaliyyətinə
ictimai nəzarətin
təşkili məqsədilə
vətəndaşların,
qeyri-hökumət
təşkilatlarının,
kütləvi
informasiya
vasitələrinin,
həmkarlar
ittifaqlarının və
digər vətəndaş
cəmiyyəti

Tapşırığın,
tövsiyənin
icra
müddəti

2019-2023cü illər

İcranın gedişinə aid məlumat
(görülmüş işlər)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurası yol hərəkəti
təhlükəsizliyi
sahəsində
ictimai
nəzarətin təşkilinə dəstək məqsədilə
2020-ci ildə Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə
birgə qrant müsabiqəsi elan edib.
Müsabiqə nəticələrinə əsasən 5 QHT
layihəsinə 38 000 (otuz səkkiz min)
manat maliyyə ayrılıb. Layihələrin
icrasının yekununda QHT-lərin sahə
üzrə təklifləri toplanılıb və aidiyyatı üzrə
baxılıb.

Tam
icra
olunub

Tam
icra
olunub

Qismən İcra
icra
olunolunub mayıb

Qismən icra
olunubsa və ya
icra
olunmayıbsa
bunun
səbəbləri

institutlarının
iştirakçılığının
formaları barədə
təkliflər
hazırlanması və
həmin təkliflər
əsasında ictimai
iştirakçılığın
təşkili

7.4.1.1.

7.4.1.2.

Yol hərəkəti
təhlükəsizliyinin
sistemli və
mütəmadi
qaydada təbliğattəşviqatının təşkili
üçün müvafiq
tədbirlər planının
hazırlanması və
bu sahədə ictimai
iştirakçılığın
təmin edilməsi

Yol hərəkəti
təhlükəsizliyinin
təbliği ilə bağlı
televiziya və
radio
verilişlərinin,
sosial şəbəkə
materiallarının və
digər sosial
reklamların,
habelə
nəşrlərin
hazırlanması və
yayılması, kütləvi
maarifləndirmə

Dövlət Proqramının müvafiq bəndinin
icrası
ilə
əlaqədar
Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 230s
nömrəli Sərəncamı ilə 31 may 2020-ci il
tarixdə “Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi
sahəsində təbliğat-təşviqat işinin təşkili
ilə bağlı 2020-2023-cü illər üçün
Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir.
Tədbirlər Planında
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası tərəfindən irəli sürülən
təkliflər nəzərə alınmış və Planın bir sıra
bəndlərinin icrasına Şura həmicraçı
olaraq təyin olunmuşdur.
Bakı şəhərində
gənclər
arasında
“Yol
hərəkəti
qaydalarını öyrənək” mövzusunda 11
onlayn təlim keçirilib. Təlimin əsas
məqsədi
gənclərin
yol
hərəkəti
qaydalarına dair bilik və bacarıqlarının
artırılması, onlara təhlükəsiz davranış
vərdişlərinin aşılanması, intellektual
idarəetmə sistemi haqqında ətraflı
məlumat verərək bu istiqamətdə nəzəri
və
praktiki
biliklərin
artırılması,
cəmiyyətdə sürücülük mədəniyyətinin
səviyyəsini yüksəltməkdən ibarət olub.
Təlimdə iştirak edən gənclərə “Əsas
anlayışlar, yol nişanları”, “Yol nişanları,

Tam
icra
olunub

Tam
icra
olunub

7.4.1.3.

tədbirlərinin
həyata
keçirilməsi

nişanlama xəttləri”, “Yol işlərində
istifadə olunan işarələr, NV-lərin
tanınma
nişanları“,
“Svetaforun
siqnalları, NV-lərin üstün hərəkət rejimi
ilə hərəkəti, xüsusi siqnalların tətbiqi”,
Hərəkətə başlama, manevr etmə” kimi
mövzularda məlumatlar verilib. Təlimin
sonunda aktiv iştirak edən gənclər
diplom və şəhadətnamələrlə təltif
olunub.
“Küçə, Yol, Piyada” adlı məktəb
şagirdləri üçün onlayn tədbir keçirilib.
Tədbirdə
uşaqlar
yol
hərəkəti
təhlükəsizliyi
qaydaları,
praktiki
vərdişlərə yiyələnmə mövzularında
maarifləndirilib.
Məktəblilərə
yol
hərəkəti qaydalarından bəhs edən
yaddaş kitabçası,
intellektual oyun
dəsti, hədiyyə çantası və gigiyenik
vasitələr paylanıb.
Ölkəmizdə yol
hərəkəti qaydaları, yol qəzalarının
əsas səbəbləri, qəzaların qarşısının
alınması üçün görülməsi vacib olan
tədbirlər, parklanma yerləri və digər
mövzularda www.avtosfer.az saytında
mütəmadi olaraq maarifləndirmə işi
aparılıb. Eyni zamanda COVİD-19
pandemiyası dövründə ictimai nəqliyyat
sahəsində əhalinin maarifləndirilməsi
məqsədilə 50-ə yaxın məlumat və
videoçarxlar
hazırlanaraq
KİV-də,
sosial şəbəkələrdə geniş yayımlanıb.

Aktiv, passiv,
ekoloji və
qəzasonrası
təhlükəsizliyi
yüksək olan
nəqliyyat
vasitələrindən
istifadənin təbliği

Yol
hərəkəti
təhlükəsizliyi
mövzusunda gənclər üçün təlim
keçirilib. Təlimdə “Dayanıqlı şəhər
nəqliyyatının 10 prinsipi” adlı təqdimat
nümayiş
olunub.
Təqdimatda
gənclərə müasir şəhər mobilliyinin
prinsiplərini və paytaxt Bakının
piyadayönümlü, əlçatan və dayanıqlı

Tam
icra
olunub

və təşviqi, şəxsi
avtomobillərdən
istifadənin
azaldılması
istiqamətində
mütəmadi
təbliğat-təşviqat
işinin təşkili

şəhər olması istiqamətində BNA-nın
həyata keçirdiyi işlər və yaxın
gələcəkdə
planladığı fəaliyyətlər
barədə ətraflı məlumat verilib.
Həmçinin,
tədbir zamanı şəxsi
nəqliyyat vasitələrindən istifadənin
azaldılması, bunun nəticəsində əldə
olunan üstünlüklər və daha dayanıqlı
nəqliyyat növlərinə keçilməsi ilə bağlı
gənclər arasında təşviqat aparılıb.

7.4.1.4.

Velosipedçiləri,
həmçinin
motosiklet və
mopedlərin
sürücülərinin yol
hərəkəti
qaydaları və
təhlükəsizlik
vasitələrindən
istifadə barədə
maarifləndirilməsi, belə
vasitələrdən
istifadə ilə bağlı

COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar
yollarda
kütləvi
maarifləndirmə
xarakterli
tədbirlərin
keçirilməsi
mümkün olmadığından qeyd olunan
bəndin icrası ilə əlaqdar fəaliyyət
həyata keçirilməmişdir.

7.4.1.5.

Televiziya və
radio
verilişlərinin,
audiovizual və
kütləvi nümayiş
etdirilən və ya
digər şəkildə
açıqlanması
nəzərdə tutulan
əsərlərin
hazırlanması
zamanı yol
hərəkəti
təhlükəsizliyinin

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyilə icra
olunan layihələr KİV-də işıqlandırılan
zaman, eyni zamanda layihələr
çərçivəsində
elektron
və
çap
materialları hazırlanarkən yol hərəkəti
təhlükəsizliyi
qaydaları
barədə
məlumatlar burada mütəmadi olaraq
yer alır.

İcra
olunmayıb

Tam
icra
olunub

COVİD-19
pandemiyası ilə
əlaqədar yollarda
maarifləndirmə
xarakterli
tədbirlərin
keçirilməsi
mümkün
olmamışdır

təbliğinin nəzərə
alınması
7.4.1.6

Əhalinin ictimai
nəqliyyata
etimadının
yüksəldilməsi,
həmçinin ictimai
nəqliyyat
xidmətinin
keyfiyyətinin,
təhlükəsizliyinin
və
səmərəliliyinin
artırılması üçün
davamlı təbliğattəşviqat işinin
aparılması

“Nəqliyyata ictimai nəzarət: ictimai
nəqliyyatda
sivil
davranış
mədəniyyətinin inkişafına dəstək!"
mövzusunda 2 veb-konfrans keçirilib.
Konfranslarda iştirakçılara ictimai
nəqliyyatda davranış mədəniyyəti,
sosial qınaq, vətəndaş aktivliyi kimi
sahələr üzrə beynəlxalq təcrübə
barədə məlumatlar verilib. Eyni
zamanda mövzu ilə bağlı kitabçalar
və bukletlər çap olunaraq əhalinin sıx
olduğu
ərazilərdə
paylanılıb.
"Nəqliyyata ictimai nəzarət" adlı
feysbuq səhifəsi yaradılıb. Bununla
yanaşı, www.kitabxana.net portalında
yol hərəkəti təhlükəsizliyi, ictimai
nəqliyyatda
davranış
qaydaları
mövzularında nəşrlər yerləşdirilib.

Tam
icra
olunub

