İqtisadiyyat Komitəsi
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının 07.05.1993-cü il tarixli, 824 saylı
sərəncamı ilə 1920-ci ildən fəaliyyət göstərən Bakı Şəhər Plan Komissiyasının
bazasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının İqtisadiyyat Komitəsi
yaradılmışdır.
Hal-hazırda Komitədə 16 əməkdaş və müxtəlif sahələrlə əlaqəli şəkildə fəaliyyət
göstərən 3 sektor mövcuddur.
Bakı Şəhər İqtisadiyyat Komitəsi Bakı şəhərində ümumilikdə iqtisadiyyatın idarə
edilməsi işinə rəhbərlik edən, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və “Yerli
İcra hakimiyyətləri haqqında” Əsasnaməyə müvafiq olaraq iqtisadiyyat sahəsində
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə həvalə edilmiş funksiyaları həyata keçirən dövlət
idarəetmə orqanı olaraq, aşağıdakı məsələlərlə məşğul olur:
1. Şəhərin sosial-iqtisadi inkişafını elmi cəhətdən əsaslandırılmış və qabaqcıl
təcrübəyə arxalanan istiqamətlərini, forma və metodlarını işləyib hazırlamaq və
təhlil etmək.
2. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, dövlətə məxsus müəssisələrin və
səhmlərinin nəzarət zərfi dövblətə məxsus olan səhmdar cəmiyyətlərin Bakı
Şəhərində fəaliyyət yerli qurumları ilə, habelə bələdiyyələr və digər təşkilatlarla
birlikdə Şəhərin sosial-iqtisadi vəziyyətini təhlil etmək, inkişaf meyylərini
müəyyənləşdirilməsi,
sosial-iqtisadi
inkişafın
proqnozlaşdırılması
və
planlaşdırılmasına dair təkliflərin hazırlanması və aidiyyatı orqanlara təqdim
edilməsi.
3. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqram və konsepsiyalarının,
strateji yol xəritələrinin, Azərbaycan respublikası Prezidentinin fərman və
Sərəncamlarının, Bakı Şəhərinin iqtisadi və sosial proqramlarının hazırlanmasına
dair təkliflərin hazırlanması, Bakı şəhərində onların icrası ilə bağlı vəziyyətə dair
müvafiq orqanlara dövrü hesabatların verilməsi.
4. Bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanan əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsinə yönəlmiş tədbirlər kompleksinin hazırlanması və həyata
keçirilməsi.
5. Şəhərdə iqtisadi münasibətlərin yenidən qurulması proseslərinin idarə edilməsi.
6. Şəhərin sosial-iqtisadi inkişafının proqnozlaşdırılması və vahid tarif (qiymət)
siyasətinin həyata keçirilməsində müvafiq dövlət orqanları ilə birgə əməkdaşlıq
etmək.
7. Sənaye, sosial-mədəni, nəqliyyat, kommunal və tikinti müəssisələrinin
fəaliyyətinin təhlili.
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Əmək ehtiyatlarından məqsədyönlü istifadə edilməsi məqsədilə Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin tabeliyində olan təşkilatların xərclər smetasının təhlili, əsaslı
tikinti və təmir üzrə titul siyahılarının təsdiq edilməsi.
Müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin təhlili və
onların fəaliyyətində inhisarçı təzahürlərin aradan qaldırılması sahəsində
stimullaşdırma sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi, şəhər
əhalisinin sosial müdafiəsini təmin edən şəraitin yaradılması.
Şəhər təsərrüfatının inkişafı və səmərəliliyinin artırılması, iqtisadi islahatların
keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq, şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinin digər idarə
və şöbələrinə ayrı-ayrı mövcud problemlərin aradan qaldırılması və bu barədə
təkliflərin hazırlanması üzrə birgə əməkdaşlıq.
Şəhərin idarə, təşkilat və müəssisələrində Komitənin səlahiyyəti daxilində
yerində təhlillərin aparılması və nəticələrinin araşdırılıb, çatışmamazlıqlar
barədə yerində təkliflərin verilməsi.
Şəhərin kompleks sosial-iqtisadi inkişafında istehsal və sosial infrastrukturun,
təbiəti-mühafizə tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi, tikintisi, təmiri və saxlanılması
ilə bağlı qarşılıqlı fəaliyyəti əlaqələndirmək və müvafiq təkliflər vermək.
Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş və BakI Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının
göstərişlərinə uyğun olaraq iqtisadiyyat, maliyyə və ətraf mühitin mühafizəsi
sahəsində digər işlərin həyata keçirilməsi.
Bakı Şəhər İqtisadiyat Komitəsinin strukturu

№

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Əlaqə
telefonu

sədr

492-94-94

1.

Yunusov Eldar Əli oğlu

2.

Mehdiyev Teymur Nizami oğlu

Şəhər təsərrüfatının və iqtisadi
strukturların fəaliyyətinin təhlili və
nəzarət sektorun müdiri

492-06-32

3.

Mehdiyeva Tamilla Teymur qızı

Əsaslı təmir və tikinti sektorunun müdiri

492-63-90

4.

Hüseynova Anna İvanovna

Ərazi iqtisadi strukturları ilə əlaqə və
sənaye sektorun müdiri

492-65-67

5.
6.

Quliyev Ağababa Oqtay oğlu
Xəlilova Nuray İsmayıl qızı

Baş mühasib
Ümumi sektor

492-57-23
492-73-48

Ünvan: AZ 1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 18,
Telefon/ faks: (012) 566-83-71
(Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında yerləşir)

