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ÖN SÖZ 
Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə dotasiya və subvensiya şəklində 

maliyyə vəsaitlərinin ayrılması büdcələrarası əlaqələrin bir forması olmaqla 
yanaşı bələdiyyələrin maliyyə təminatının gücləndirilməsi, yerli büdcənin 
gəlirləri və xərcləri arasında fərqin (büdcə kəsirinin) örtülməsi, qanunvericilik 
və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həvalə olunmuş əlavə səlahiyyətlərin 
icrasının maliyyələşdirilməsi və yerli sosial, iqtisadi və ekoloji inkişaf 
proqramlarının həyata keçirilməsinə dəstək məqsədi daşıyır. 

Dövlət büdcəsindən bələdiyyələrə hər il dotasiya şəklində əvəzsiz maliyyə 
yardımının verilməsi artıq 21 ildir ki, fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. 2018-ci 
ildən başlayaraq isə yerli özünüidarəetmə orqanlarına subvensiya ayrılması ilə 
bağlı təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 
qəbuluna başlanılıb. Artıq üçüncü ildir ki, yerli özünüidarəetmə orqanlarının 
müraciətlərinə müvafiq olaraq Maliyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş subvensiyanın bölgüsünə dair təklifləri əsasında Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən hər il fevralın 15-dək subvensiya 
məbləğinin bələdiyyələr arasında bölgüsü həyata keçirilir. 

Yerli özünüidarəetmə orqanlarına dotasiya və subvensiyanın ayrılması 
“Büdcə sistemi” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 
Qanunda hər iki maliyyə yardımının ayrılması ilə bağlı tələb olunan sənədlər, 
müraciət müddəti, dotasiya həddinin hesablanması qaydası, subvensiya 
ayrılması nəzərdə tutulan istiqamətlər və digər hüquqi normalar təsbit olunub. 
Bələdiyyələrin fəaliyyətini tənizmləyən digər qanunvericilik aktlarında da 
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("Bələdiyyələrin statusu haqqında" və “Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunları və sair) dövlət büdcəsindən 
yerli büdcələrə maliyyə yardımlarının ayrılması ilə bağlı müvafiq hüquqi 
normalar müəyyənləşdirilib. 

 “Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə maliyyə vəsaitinin (dotasiya və 
subvensiyanın) ayrılması və istifadəsinin tənzimlənməsi haqqında” metodik 
vəsait “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq mövcud qanunvericilik 
aktlarında dotasiya və subvensiyanın ayrılması və istifadəsi ilə bağlı təsbit 
olunmuş hüquqi normalardan istifadə edilməklə Almaniya Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin ekspertləri tərəfindən tərtib olunub. Metodik vəsaitə 
dövlət büdcəsindən maliyyə yardımlarının (dotasiya və subvensiya) ayrılması 
üçün müraciət zamanı tələb olunan bir çox sənəd və hesabat formaları əlavə 
olunub. 

Eyni zamanda, dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaitinin (dotasiya və 
subvensiyanın) ayrılması və istifadəsi ilə bağlı əsas hüquqi normaların “Büdcə 
sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda təsbit olunduğunu 
nəzərə alaraq kitabda qeyd olunan normativ hüquqi aktdan müvafiq çıxarışlar 
verilib. Bununla yanaşı, bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşması və 
istifadəsinin prinsiplərini, yerli büdcə prosesinin əsaslarını və bu sahələrdə 
bələdiyyələrin səlahiyyətləri və onların müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə 
qarşılıqlı münasibətlərini müəyyən edən “Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tam mətni də nəşrə daxil 
edilib. 
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İnanırıq ki, Metodik vəsait dotasiya və subvensiyanın ayrılması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət edən yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının tələb olunan sənədləri düzgün tərtib etməsinə 
yardımçı olmaqla yanaşı, bələdiyyələr arasında subvensiya təkliflərinin 
hazırlanması sahəsində fəallığı təşviq edəcək. Bu da son nəticədə 
bələdiyyələrin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, yerli büdcə gəlirlərinin 
artmasına, yerli büdcənin dayanıqlı inkişafına imkan yaradacaq.   
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Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə maliyyə vəsaitinin (dotasiya və  
subvensiyanın) ayrılması 

və istifadəsinin tənzimlənməsi 
QAYDASI 

 
1. Ümumi müddəalar 

1.1. Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə maliyyə vəsaitinin (dotasiya və 
subvensiyanın) ayrılması və istifadəsinin tənzimlənməsi Qaydası (bundan 
sonra - Qayda) 2 iyul 2002-ci il tarixli, 358-IIQ nömrəli “Büdcə sistemi 
haqqında”  Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.14-cü, 32.2.2.-ci və 34.4-
cü maddələrinə və yerli özünüidarəetmə haqqında qanunvericiliyə uyğun 
olaraq hazırlanıb.  

1.2. Bu Qayda dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə xərclərinin öz gəlirləri 
ilə təmin olunmayan hissəsini (yerli büdcənin kəsirini) örtmək üçün dotasiya 
və yerli sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarını yerli büdcələrin vəsaiti hesabına 
maliyyələşdirmək mümkün olmadıqda, həmçinin qanunvericilik və icra 
hakimiyyəti orqanları tərəfindən bələdiyyələrə həvalə edilən əlavə 
səlahiyyətlərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə subvensiya ayrılması və 
istifadəsi qaydasını müəyyən edir. 

 

2. Əsas anlayışlar 
2.1. Bu Qaydanın məqsədləri üçün istifadə olunan əsas anlayışlar 

aşağıdakı mənaları ifadə edir: 
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2.1.1. dotasiya – dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə onların gəlir və 
xərclərini tənzimləmək məqsədilə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaiti; 

2.1.2. subvensiya - məqsədli maliyyələşdirmənin həyata keçirilməsi 
üçün dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə verilən, lakin həmin məqsəd üçün və 
ya müəyyən edilmiş müddətdə istifadə edilmədikdə geri qaytarılan maliyyə 
vəsaiti; 

2.1.3. subvensiya təklifi - yerli inkişaf proqramlarının qəbul və icra 
edilməsi ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi, həmçinin qanunvericilik və icra 
hakimiyyəti orqanları tərəfindən bələdiyyələrə həvalə edilən əlavə 
səlahiyyətlərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə dövlət büdcəsindən yerli 
büdcələrə subvensiya ayrılması üçün müvafiq bələdiyyələrin və onların təmsil 
olunduqları milli assosiasiyaların cari il martın 15-dək verdikləri təkliflər; 

2.1.4. subvensiya layihəsi – subvensiya təklifini nəzərdə tutan layihə;
  

2.1.5. icraçı təşkilat – bələdiyyənin ümumi yığıncağının qərarı ilə 
müəyyənləşdirilən subvensiya layihəsinin icraçısı. 

 
3. Dövlət büdcəsinin yerli büdcələrlə qarşılıqlı əlaqəsinin əsas 

prinsipləri 
3.1. Bələdiyyələrin büdcələrarası və dövlət hakimiyyəti orqanları ilə 

qarşılıqlı münasibətləri, yerli sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarını yerli büdcə 
gəlirləri hesabına maliyyələşdirmək mümkün olmadıqda, yerli büdcə kəsirini 
ödəmək üçün dövlət büdcəsinin imkanlarını nəzərə alaraq əlavə gəlir 
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mənbələrinin müəyyən edilməsi və ya dövlət büdcəsindən dotasiya və 
subvensiyaların ayrılması vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

3.2. Yerli büdcələrə dövlət büdcəsindən dotasiya ayrılmasının prinsipləri 
aşağıdakılardır: 

3.2.1. tarazlaşdırma. Dotasiya dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə 
onların gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədi ilə əvəzsiz verilən maliyyə 
vəsaitidir. 

3.2.2. konkretlilik. Dotasiya “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununda və bu Qaydada nəzərdə tutulmuş meyarlar əsasında 
hesablanır. 

3.3. Yerli büdcələrə dövlət büdcəsindən subvensiya ayrılmasının 
prinsipləri aşağıdakılardır: 

3.3.1. şəffaflıq. Subvensiyanın ayrılması “Büdcə sistemi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş şəffaf prosedurlar 
əsasında aparılır. 

3.3.2. vahid yanaşma. Subvensiya ölkənin nüxtəlif regionlarının 
əhalisinin həyat səviyyəsi arasındakı fərqin aradan qaldırılmasına və yerli 
iqtisadi, sosial və ekoloji inkişaf proqramlarının icrasına yönəldilir. 

3.3.3. balanslaşdırılmış inkişaf. Dövlət bələdiyyələrə onların 
potensialı nəzərə alınmaqla subvensiya dəstəyi verir. 

3.3.4. vəsaitin təyinatı üzrə və nəzərdə tutulan müddətdə 
istifadəsi. Subvensiya məqsədli maliyyələşdirmədir və bələdiyyələr 
tərəfindən təqdim olunan subvensiya layihəsində nəzərdə tutulan müddətdə 
və qeyd olunan istiqamətlər üzrə istifadə olunur. 
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3.4. Yerli büdcələrə ayrılan dotasiya və subvensiyanın məbləği hər il 
növbəti ilin büdcəsində dövlət büdcəsi haqqında qanunla təsdiq olunur. 

3.5. Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə maliyyə yardımının ayrılması 
ayrıca sətirlə müəyyən edilir. 

 

4. Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə 
əvəzsiz maliyyə yardımı üçün müraciət hüququ 

 
4.1.  Dövlət yerli büdcələrə əvəzsiz maliyyə dəstəyini dotasiya və subvensiya 

ayırmaqla həyata keçirir.  
4.2. Bələdiyyələrin dövlət büdcəsindən dotasiya və subvensiya almaq hüququ 

məhdudlaşdırıla bilməz.  
4.3. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən bələdiyyələrə əlavə 

səlahiyyətlərin həvalə edilməsi zamanı subvensiyanın məbləğinin 
hesablanması və müvafiq sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyinə təqdim edilməsinə, səlahiyyətləri həvalə edən dövlət orqanı 
məsuliyyət daşıyır. 

 

5. Dövlət maliyyə yardımı üçün müraciətlərin 
qiymətləndirilməsi və maliyyə yardımının ayrılması 

5.1. Dövlət büdcəsindən dotasiya almaq istəyən bələdiyyələr cari ilin 
may ayının 1-dək aşağıdakı sənədləri və məlumatları Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edirlər: 
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5.1.1. ötən ilin büdcəsinin faktiki nəticələri, cari ilin gözlənilən və növbəti 
ilin proqnoz göstəriciləri barədə arayış (1 nömrəli Əlavə); 

5.1.2. dövlət büdcəsindən ayrılacaq dotasiyanın və digər maliyyə 
yardımlarının həcminin əsaslandırılması; 

5.1.3. ötən ildə yerli büdcənin icra vəziyyəti barədə auditor rəyi. 
5.2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi dotasiyanın ayrılması 

üçün bələdiyyələrdən əlavə sənədlər tələb edə bilər. 
5.3. Bələdiyyələr dövlət büdcəsindən subvensiya ayrılması üçün fərdi və 

ya bir neçə bələdiyyə ilə birlikdə, həmçinin təmsil olunduqları milli 
assosiasiyaların vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Ortaq layihələri olan bir neçə 
bələdiyyənin birgə müraciətlərinin səbəbləri və üstünlükləri mütləq 
əsaslandırılmalıdır. 

5.4. Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə subvensiya ayrılması üçün 
müvafiq bələdiyyələr cari il martın 15-dək Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyinə ərizə ilə müraciət edirlər. Ərizədə subvensiya təklifinin 
əsaslandırılması, görüləcək işlərin qısa təsviri, subvensiya layihəsinin müddəti 
və tələb olunan subvensiyanın məbləği və digər məlumatlar əks etdirilir. 

5.5. Subvensiya müraciətinə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur: 
5.5.1. subvensiya təklifinin təsdiq olunması və subvensiyanın ayrılması 

ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət edilməsi 
haqqında bələdiyyə iclasının qərarı; 

5.5.2. subvensiya layihəsinin maliyyə-iqtisadi əsaslandırması; 
5.5.3. investisiya planı (biznes plan); 
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5.5.4. layihə-smeta sənədləri, o cümlədən smetaya daxil edilən 
avadanlıq və qurğular barədə məlumatlar; 

5.5.5. layihənin eskizi. 
5.6. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 30 gün 

müddətində layihələr üzrə təqdim edilən maliyyə-iqtisadi əsaslandırma, 
texniki-iqtisadi hesablama və layihə-smeta sənədlərinin təhlili və subvensiya 
layihələrinin icrasından gözlənilən sosial-iqtisadi səmərənin qiymətləndirilməsi 
aparılır, nəticə barədə aidiyyəti bələdiyyələrə məlumat verilir.  

5.7. Zərurət yarandığı hallarda, subvensiya təkliflərinin təhlili və 
qiymətləndirilməsi prosesinə müstəqil ekspertlər cəlb edilə bilər. 

5.8. Subvensiya layihələrinə vəsait ayrılmasına razılıq verilmiş 
bələdiyyələr Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin sorğusu 
əsasında cari ilin may ayının 1-dək aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

5.8.1. cari ilin gözlənilən və ötən ilin büdcəsinin faktiki nəticələri barədə 
arayış; 

5.8.2. növbəti büdcə ili üzrə yerli büdcələrin nəzərdə tutulan gəlirləri və 
xərcləri, dövlət büdcəsindən ayrılacaq dotasiyanın və digər maliyyə 
yardımlarının həcminin əsaslandırılması; 

5.8.3. ötən ildə yerli büdcənin icra vəziyyəti barədə auditor rəyi; 
5.8.4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin sorğusuna görə 

digər məlumatlar (2 nömrəli əlavə). 
5.9. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi qanunvericiliyin 

tələbləri çərçivəsində sorğu əsasında bələdiyyələrdən digər sənədlər tələb edə 
bilər. 
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5.10. Dövlət büdcəsindən subvensiya alan yerli büdcənin xərclərinin 
hesablanmasında tətbiq olunan normativlər dövlət büdcəsinin xərclərinin 
hesablanması üçün tətbiq olunan xərc normativlərindən yüksək ola bilməz. 

5.11. Bələdiyyələr təqdim etdikləri sənəd və məlumatların düzgünlüyünə 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan qaydada 
məsuliyyət daşıyırlar. 

5.12. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş subvensiyanın bölgüsünə dair təkliflərini Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edir. 

5.13. Dövlət büdcəsindən ayrılmış subvensiyalar bələdiyyələr tərəfindən 
təqdim edilmiş layihələrə uyğun olaraq, hər il fevralın 15-dək Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən bölünür.  

5.14. Subvensiya layihəsinin icrası nəzərdə tutulan maliyyə ilində 
subvensiya təklifi verən bələdiyyələrin ərazilərində həyata keçirilir. 

5.15. Bələdiyyələr subvensiya layihələrində dəyişikliklərlə bağlı 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyini əvvəlcədən məlumatlandırırlar. 
Dəyişikliklər yalnız rəsmi razılıq alındıqdan sonra qüvvəyə minir.   

6. Dotasiya həddinin hesablanması
6.1. Dotasiyanın həddinin hesablanmasında bələdiyyənin ərazisində 

yaşayan əhalinin sayı, ölkənin maliyyə ehtiyatlarının formalaşmasında onların 
xüsusi çəkisi, bələdiyyənin gəlir və xərcləri, bələdiyyəyə daxil olan yaşayış 
məntəqələrinin cəbhə xəttində, sərhəd zonasında, yüksək dağlıq ərazidə 
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yerləşməsi, yerli əhalinin yaşayış səviyyəsi, nəzərdə tutulan sosial-iqtisadi 
layihələr nəzərə alınmalıdır. 

 
7. Subvensiya layihələrinin təyinatı 

7.1. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bələdiyyələr və 
onların təmsil olunduqları milli assosiasiyalar “Büdcə sistemi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununda müəyyən edilən tələblər və müddət 
çərçivəsində dövlət büdcəsindən subvensiya ayrılması üçün aşağıdakı 
istiqamətlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət edə 
bilərlər: 

7.1.1. yerli iqtisadi inkişaf proqramları; 
7.1.2. yerli sosial inkişaf proqramları; 
7.1.3. yerli ekoloji proqramlar. 
7.2. Yerli iqtisadi inkişaf proqramları aşağıdakı sahələri əhatə edir: 
7.2.1. aqrar; 
7.2.2. sənaye; 
7.2.3. turizm; 
7.2.4. iqtisadi inkişafın digər sahələri. 
7.3. Yerli sosial inkişaf proqramları aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: 
7.3.1. sanitariya müəssisələrinin təşkili, saxlanılması və inkişafı; 
7.3.2. mənzil tikintisi; 
7.3.3. yerli əhəmiyyətli su mənbələrindən istifadə; 
7.3.4. su təchizatının və kanalizasiya təsərrüfatının təşkili, saxlanılması 

və inkişafı; 
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7.3.5. yanacaq təchizinin və satışının təşkili; 
7.3.6. mərasim xidmətlərinin təşkili; 
7.3.7. yerli nəqliyyat və rabitə xidmətinin təşkili; 
7.3.8. ticarət, ictimai iaşə və məişət xidmətinin təşkili; 
7.3.9. yerli infrastrukturun digər sahələri. 
7.4. Yerli ekoloji proqramlar aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: 
7.4.1. ekoloji tarazlığın qorunub saxlanılması; 
7.4.2. məişət tullantılarının yığılması, nəql edilməsi, zərərsizləşdirilməsi, 

emalı; 
7.4.3. suyun, havanın, torpağın hər cür çirklənmədən qorunması; 
7.4.4. yerli əhəmiyyətli digər ekoloji tədbirlər. 
7.5. Yerli iqtisadi inkişaf, yerli sosial inkişaf və yerli ekoloji proqramların 

həyata keçirilməsinə yönələn subvensiya layihələri dövlətin həyata keçirdiyi 
müvafiq layihələrdə nəzərdə tutulmayan və ya bu tip layihələrə əlavə dəstək 
məqsədilə yerli əhəmiyyətli məsələləri əhatə etməlidir.  

7.6. Subvensiya layihələri yerli səviyyədə istehsal, xidmət, ictimai iaşə 
və ticarət sahələrinin inkişafını təşviq etməlidir. 

 
 

8. Subvensiya layihələrinin icrası 
8.1. Subvensiya layihələrinin icrası bələdiyyələrin ümumi yığıncağının 

qərarı ilə müəyyənləşdirilən icraçı təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. 
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8.2. Bələdiyyə icraçı təşkilatı bələdiyyə üzv və qulluqçuları üçün 
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş etik davranış qaydaları və prinsiplərinə 
əməl etməklə seçir. 

8.3. İcraçı təşkilat müəyyənləşdirilərkən onun müvafiq sahədə 
peşəkarlığı, təcrübəsi, texniki və maliyyə imkanları, işçi qüvvəsi, idarəetmə 
səriştəsi, öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
ödəmə qabiliyyətli olması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə 
yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti 
dayandırılmış şəxs olmaması, Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son 
bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi 
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması nəzərə alınır. 

8.4. İcraçı təşkilatın bələdiyyə üzv və qulluqçuları ilə hüquqi, maliyyə və 
ya təşkilati asılılığının olmasına yol verilmir. 

8.5. Subvensiya məbləği subvensiya layihəsində nəzərdə tutulan 
müddətdə göstərilən təyinat və istiqamətlər üzrə xərclənir.  

8.6. Aşağıdakı hallarda bələdiyyələr subvensiya məbləğini tam və ya 
qismən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xəzinədarlığına geri qaytarırlar: 

8.6.1. subvensiya məbləği təyinatına uyğun xərclənmədikdə, tam 
məbləği; 

8.6.2. subvensiya məbləğinin büdcə ili ərzində xərclənməyən hissəsini. 
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8.7. Bələdiyyələrin vəzifəli şəxsləri subvensiya vəsaitinin təyinatı üzrə 
xərclənməməsinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət 
daşıyırlar. 

8.8. Hər bir subvensiya layihəsi üzrə təsdiq edilmiş işlərdən əlavə 
fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsinə yol verilmir.  

8.9. Subvensiya layihəsinin sonuna xərclənməmiş subvensiya qalığı 
dövlət büdcəsinə geri qaytarılır. 

8.10. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə dəyişikliklər 
edildiyi hallarda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 
birtərəfli qaydada subvensiya şərtlərinə dəyişikliklər edilməsini nəzərdə tutan 
yazılı bildiriş dəyişikliklərin qüvvəyə minməsindən bir ay müddətində 
bələdiyyələrə göndərilir. 

 

9. Subvensiya layihəsinin müddəti və məbləği 
9.1. Subvensiya layihəsi bir büdcə ilini əhatə edir. 
9.2. Subvensiya layihələrinin məbləği müraciət edən bələdiyyələr 

tərəfindən maliyyə-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılır. 
9.3. Subvensiya layihələrinin tərtibi xərcləri bələdiyyələrin vəsaiti 

hesabına həyata keçirilir. 
9.4. Bələdiyyəyə bir büdcə ilində yalnız bir layihə üzrə subvensiya ayrıla 

bilər.  
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10. Subvensiya vəsaiti hesabına tikilmiş obyektlərin idarə 
olunması, özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi 

10.1. Subvensiya vəsaiti hesabına əldə olunan daşınar və daşınmaz 
əmlak qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bələdiyyənin balansına 
keçirilir və bələdiyyə mülkiyyəti hesab olunur.  

10.2. Subvensiya layihəsi çərçivəsində yaradılmış istehsal, xidmət, 
ictimai iaşə və ticarət obyektləri bələdiyyələrin qanunvericiliklə müəyyən 
olunmuş qaydada yaratdıqları hüquqi şəxslər tərəfindən idarə olunur. 

10.3. Bələdiyyələrin yaratdıqları hüquqi şəxslərin rəhbərləri ilə 
münasibətləri mülki və əmək qanunvericiliyinə müvafiq tənzimlənir. 

10.4. Bələdiyyələr subvensiya vəsaiti hesabına yaradılan bələdiyyə 
mülkiyyəti obyektlərini fiziki və hüquqi şəxslərin müvəqqəti və ya daimi 
istifadəsinə, icarəsinə verə, qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada 
özgəninkiləşdirə, habelə özəlləşdirilən və ya istifadəyə verilən obyektlərdən 
istifadə şərtlərini müqavilələrdə müəyyənləşdirə bilərlər. 

10.5. Subvensiya vəsaiti hesabına yaradılan bələdiyyə mülkiyyətinə 
sahiblik, ondan istifadə və onun barəsində sərəncam vermək səlahiyyəti 
bələdiyyənin nizamnaməsinə müvafiq olaraq yalnız bələdiyyə üzvlərinin 
ümumi yığıncağına məxsusdur. 

10.6. Özəlləşdirilən əmlak bazar dəyərinə uyğun olaraq özgəninkiləşdirilə 
bilər.  

10.7. İcarə ödənişinin məbləği icarəyə verilən əsas fondların dəyəri və 
vəziyyəti, müəssisənin inkişaf perspektivləri və digər amillər, habelə əmlakın 
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istismarından əldə edilməli olan minimum gəlir nəzərə alınmaqla 
müəyyənləşdirilir. 
 

11. Hesabatlılıq və şəffaflıq 
11.1. Bələdiyyələr layihələrin icrası ilə əlaqədar görülmüş faktiki işlərin 

layihə-smeta sənədlərinə müvafiq həyata keçirilməsini, layihələrin icrasına 
ayrılmış vəsaitin istifadə vəziyyətini, layihələrin icrasının planlaşdırılan 
mərhələlərə uyğunluğunu araşdırır və layihənin icrasına dair rüblük və illik 
məlumatları Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edirlər (3 
nömrəli Əlavə).  

11.2. Rüblük məlumat növbəti rübün birinci ayının 25-dək, illik məlumat 
isə növbəti ilin fevral ayının 1-dək təqdim edilir.  

11.3. Subvensiya layihəsinin icrasından kənarlaşmalarla bağlı əsaslı 
şübhələr yarandıqda, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 
layihənin icrasının monitorinqi aparıla bilər. 

11.4. Layihənin monitorinqinin aparılması prosesinə aidiyyəti dövlət 
orqanlarının nümayəndələri və müstəqil ekspertlər cəlb oluna bilər. 

11.5. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi zəruri hesab etdiyi 
hallarda bu Qaydanın 11.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hesabat 
formasından əlavə sənəd və məlumatlar tələb edə bilər. 

11.6. Bələdiyyələr subvensiya layihələrinin icrası ilə bağlı pasport 
məlumatları əsasında informasiya guşəsi düzəldir. Guşədə layihənin adı, 
müddəti, məbləği, icraçı təşkilatın adı və digər əsas məlumatlar göstərilir. 
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11.7. Bələdiyyələr subvensiya layihəsinin icrasına dair qısa icmal 
məlumatları internet səhifəsində (əgər varsa) və bələdiyyə guşəsində 
yerləşdirir və dövri olaraq yeniləyirlər.  

11.8. Bələdiyyələr subvensiya layihələrinə dair maliyyə məlumatlarını 
yerli büdcənin gəlir və xərclər hissəsinə daxil edirlər. 

11.9. Subvensiya layihəsinin icrasına dair rüblük və illik hesabatlar 
bələdiyyə iclasında müzakirə olunaraq təsdiq edilir. 

11.10. Subvensiya layihəsi başa çatdıqdan sonra subvensiya vəsaiti 
hesabına yaradılmış müəssisədən daxil olan gəlirlər Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunan hesabatda ayrıca sətirdə 
göstərilir.     
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1 nömrəli Əlavə 

Ötən ilin büdcəsinin faktiki nəticələri, cari ilin gözlənilən 
və nöbvəti ilin proqnoz göstəriciləri barədə 

ARAYIŞ 

Rayonun (şəhərin) adı: 
______________________________________ 
Bələdiyyənin adı: 
______________________________________ 
Ünvanı: 
______________________________________ 
Əlaqə telefonu:  
__________________________________________

 Min manatla 

1. Yerli büdcənin gəlirləri
Gəlirlərin adı Ötən 

ilin 
icrası 

Cari ildə 
nəzərdə 
tutulub 

Növbəti 
ilin 
proqnozu 

Cəmi: 

o cümlədən:

Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi 

Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi 

Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə 
mədən vergisi 

Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və 
təşkilatlardan mənfəət vergisi 
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Bələdiyyə mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak 
üzərində reklam daşıyıcısının yerləşdirilməsi 
ilə bağlı ödəniş 

Kurort ödənişi 

Mehmanxana ödənişi 

Avtomobillərin dayanacaqları üçün ödəniş 

Qanunla müəyyən edilən digər yerli vergi və 
ödənişlər 

Bələdiyyə əmlakının özəlləşdirilməsindən daxil 
olan ödəniş 

Bələdiyyə əmlakının icarəyə verilməsindən 
daxil olan ödəniş 

Lotereyalardan daxil olan vəsait 

Bələdiyyələrin fəaliyyətindən əldə edilən digər 
gəlirlər 

Fiziki şəxslərin maliyyə yardımı və qrantları 

Hüquqi şəxslərin maliyyə yardımı və qrantları 

Beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə 
yardımları və qrantları  

Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə onların 
gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə 
əvəzsiz verilən maliyyə vəsaiti (dotasiya) 
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Bələdiyyənin sədri /imza/  
Büdcə məsələləri üzrə məsul şəxs /imza/ 
M.Y.

2. Yerli büdcənin xərcləri

Xərcin adı Ötən 
ilin 
icrası 

Cari ildə 
nəzərdə 
tutulub 

Növbəti 
ilin 
proqnozu 

Cəmi: 

O cümlədən: 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti  

Təhsil 

Səhiyyə  

Sosial müdafiə və sosial təminat 

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən 
tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan 
digər fəaliyyət 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı 

Kənd təsərrüfatı 

Ətraf mühitin mühafizəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

Digər 
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2 nömrəli Əlavə 
Subvensiya layihəsi ilə bağlı 

MƏLUMAT  
Rayonun (şəhərin) adı: 
___________________________________ 
Bələdiyyənin adı: 
_______________________________________ 

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 
sorğusu əsasında təqdim olunur 

Bələdiyyənin sədri     /imza/ 
M.Y.

1. Subvensiya layihəsinin məzmunu 

2. Subvensiyanın məbləği, manatla 

3. ƏDV (18%), manatla 

4. ƏDV-siz məbləğ, manatla 

5. Obyektin ölçüsü, kv.m. 

6. Yaradılacaq iş yerlərinin sayı, nəfərlə 

7. Gözlənilən illik gəlir, manatla 

8. Muzdlu işlə bağlı ödəmə mənbəyindən verginin illik məbləği, 
manatla 

9. Məcburi dövlət sığorta haqqının illik məbləği, manatla 

10. Gözlənilən xalis gəlir, manatla 
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3 nömrəli Əlavə 
 

Subvensiya layihələrinin icrasına dair rüblük (illik) 
HESABAT FORMASI 

 
Hesabat dövrü: 
___________________________________________________ 
 
1. Ümumi məlumat 
 
Bələdiyyənin adı: 
_________________________________________________ 
Layihənin adı: 
___________________________________________________ 
Layihənin müddəti (başlama və bitmə tarixləri göstərilməklə): 
_____________________________________________________
___________ 
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2. Planlaşdırılan və faktiki görülmüş işlər haqqında məlumat

Min manat 
Layihə üzrə Nəzərdə 

tutulan 
və 

faktiki 

Layihə 
başlandığı 
tarixdən 
hesabat 

tarixinədək 
görülmüş 

işlərin 
məbləği 

Cari il 

Cəmi I 
rüb 

II 
rüb 

III 
rüb 

IV 
rüb 

Tikinti 
quraşdırma 

işləri 

Plan 

Faktiki 

Fərq 

Avadanlıq 
Plan 

Faktiki 

Fərq 

Digər 
(adları 

göstərilməklə) 

Plan 

Faktiki 

Fərq 

Cəmi 
Plan 

Faktiki 

Fərq 
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3. Layihənin icrası haqqında geniş məlumat 
 
Layihənin başlandığı tarixdən hesabat dövrünədək planlaşdırılan fəaliyyətlər 
barədə ətraflı məlumat: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Layihənin başlandığı tarixdən hesabat dövrünədək icra olunmuş fəaliyyətlər 
barədə ətraflı  məlumat: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Planlaşdırılan və həyata keçirilən fəaliyyətlər arasındakı fərqin səbəbləri 
haqqında ətraflı məlumat (əgər varsa): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Bələdiyyənin sədri /imza/                                                                                  
Baş mühasib /imza/ 

  

 M.Y 
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“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu 
(çıxarış) 

 
M a d d ə  1 .  Qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar 

………. 
1.1.14. dotasiya - dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə onların gəlir və xərclərini 
tənzimləmək məqsədi ilə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaiti; 

………… 
1.1.16. subvensiya - məqsədli maliyyələşdirmənin həyata keçirilməsi 

üçün dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli 
büdcələrə verilən, lakin həmin məqsəd üçün və ya müəyyən edilmiş müddətdə 
istifadə edilmədikdə geri qaytarılan maliyyə vəsaiti; 
……………….  

M a d d ə  1 1 .  Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesi və 
büdcə təqvimi 
………………….. 

11.14. Dövlət büdcəsindən maliyyə yardımları almaq istəyən 
bələdiyyələr cari ilin may ayının 1-dək aşağıdakı sənədləri və məlumatları 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edirlər: 

11.14.1. cari ilin gözlənilən və ötən ilin büdcəsinin faktiki nəticələri 
barədə arayış; 
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11.14.2. növbəti büdcə ili üzrə yerli büdcələrin nəzərdə tutulan gəlirləri 
və xərcləri, dövlət büdcəsindən ayrılacaq dotasiyanın və digər maliyyə 
yardımlarının həcminin əsaslandırılması; 

11.14.3. ötən ildə yerli büdcənin icra vəziyyəti barədə auditor rəyi; 
11.14.4. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sorğusuna görə digər 

materiallar. 
…………… 

M a d d ə  2 6 .  Dövlət büdcəsi ilə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının büdcəsi və yerli büdcələr arasında qarşılıqlı əlaqə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi və yerli büdcələrlə dövlət 
büdcəsinin qarşılıqlı əlaqəsi gəlir mənbələrinin, gəlirlərin dotasiya, subvensiya 
və büdcə ssudaları şəklində bölüşdürülməsi vasitəsilə həyata keçirilir. 

 
M a d d ə  3 2 .  Bələdiyyələrlə dövlət hakimiyyəti orqanları 

arasında büdcə münasibətləri 
  
32.1. Bələdiyyələr yerli büdcələrin tərtibində, təsdiqində və icrasında 

müstəqildirlər. 
32.2. Dövlətin yerli büdcələrə maliyyə dəstəyi aşağıdakı yollarla həyata 

keçirilir: 
32.2.1. investisiya mühitini yaxşılaşdırmaqla və səmərəli iqtisadi siyasəti 

həyata keçirməklə istehsal və xidmət sahələrinin inkişafına şərait yaratmaq; 
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32.2.2. yerli sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarını yerli büdcələrin vəsaiti 
hesabına maliyyələşdirmək mümkün olmadıqda, dövlət büdcəsindən dotasiya 
və subvensiya ayırmaq. 

Yerli sosial müdafiə, ekoloji, həmçinin iqtisadi və sosial inkişaf 
proqramlarının qəbul və icra edilməsi ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi, 
həmçinin qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən bələdiyyələrə 
həvalə edilən əlavə səlahiyyətlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə dövlət 
büdcəsindən yerli büdcələrə subvensiya ayrılması üçün müvafiq bələdiyyələrin 
və onların təmsil olunduqları milli assosiasiyaların cari il martın 15-dək verilən 
təklifləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 30 gün müddətində 
öyrənilir, onların qəbul edilib-edilməməsi barədə aidiyyəti bələdiyyələrə 
məlumat verilir. İcrası üçün vəsait ayrılmasına razılıq verilmiş layihələrlə bağlı 
müvafiq maliyyə-iqtisadi əsaslandırmalarla birlikdə “Büdcə sistemi haqqında” 
Qanunun 11.14-cü maddəsi ilə müəyyən edilən sənədlər və məlumatlar mayın 
1-dək bələdiyyələr tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
olunur. Dövlət büdcəsindən ayrılmış subvensiyalar bələdiyyələr tərəfindən 
təqdim edilmiş layihələrə uyğun olaraq, hər il fevralın 15-dək müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən bölünür. 

Dövlət büdcəsində bələdiyyələrə subvensiyanın ayrılması ayrıca sətirlə 
müəyyən edilir. 

32.3. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrə əlavə 
səlahiyyətlər həvalə etdikdə onları bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün 
zəruri maliyyə vəsaiti ilə təmin edirlər. 
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32.4. İcra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri qərarlar nəticəsində 
yerli büdcələrin gəlirlərinin azalması və ya xərclərinin artması baş verdikdə, 
uyğun azalma və ya artma məbləğləri bu qərarları qəbul edən orqanlar 
tərəfindən kompensasiya olunur. 

32.5. Bələdiyyə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada yerli 
büdcənin icrasına dair məlumatı statistika orqanlarına və müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanına təqdim edir. 

32.6. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla dövlət 
bələdiyyələrin xərc öhdəliyinə görə məsuliyyət daşımır. 

 
M a d d ə  3 4 .  Yerli büdcələrin xərcləri 
  
34.1. Yerli büdcələrin xərclərinin həcmi və istiqamətləri büdcə 

təsnifatına uyğun olaraq bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilir. 
34.2. Yerli büdcələrin xərclərinin öz gəlirləri ilə təmin olunmayan hissəsi 

(yerli büdcənin kəsiri) dövlət büdcəsindən alınan dotasiya ilə örtülə bilər. 
34.3. Dövlət büdcəsindən dotasiya, subvensiya və ssuda alan yerli 

büdcənin xərclərinin hesablanmasında tətbiq olunan normativlər dövlət 
büdcəsinin xərclərinin hesablanması üçün tətbiq olunan xərc normativlərindən 
yüksək olmamalıdır. 

34.4. Dotasiyanın həddinin hesablanmasında bələdiyyənin ərazisində 
yaşayan əhalinin sayı, ölkənin maliyyə ehtiyatlarının formalaşmasında onların 
xüsusi çəkisi, bələdiyyənin gəlir və xərcləri, bələdiyyəyə daxil olan yaşayış 
məntəqələrinin cəbhə xəttində, sərhəd zonasında, yüksək dağlıq ərazidə 
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yerləşməsi, yerli əhalinin yaşayış səviyyəsi, nəzərdə tutulan sosial-iqtisadi 
layihələr nəzərə alınmalıdır.  

34.5. Əlavə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün qanunvericilik və icra 
hakimiyyəti orqanları tərəfindən ayrılan məqsədli vəsait, o cümlədən 
subvensiya hesabına xərclərin maliyyələşdirilməsi yerli büdcənin məxaric 
hissəsində ayrıca sətirlə göstərilir. 

 
M a d d ə  3 5 .  Yerli büdcənin tərtibi 
 .................. 
35.2. Dövlət büdcəsindən dotasiya almaq nəzərdə tutulduqda yerli 

büdcənin layihəsi bu Qanunun 11.14-cü maddəsi ilə müəyyən edilən sənədlər 
və məlumatla birgə may ayının 1-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 
təqdim olunur. 
 
.............................. 
  
Mənbə: http://www.e-qanun.az/framework/1126 
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Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

  
M a d d ə  1 .  Qanunun təyinatı 
Bu Qanun bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşması və istifadəsinin 

prinsiplərini yerli büdcə prosesinin əsaslarını və bu sahələrdə bələdiyyələrin 
səlahiyyətləri və onların müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı 
münasibətlərini müəyyən edir. 

 
M a d d ə  2 .  Bələdiyyələrin maliyyələşməsinin əsasları 

haqqında qanunvericilik 
Bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşması və istifadəsi ilə əlaqədar 

yaranan münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə bu 
Qanunla, "Bələdiyyələrin statusu haqqında", "Büdcə sistemi haqqında", 
"Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında" 
Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər normativ hüquqi aktları ilə 
tənzimlənir.  

 
M a d d ə  3 .  Bələdiyyə maliyyəsinin iqtisadi əsasları və 

formalaşması prinsipləri 
1. Bələdiyyə maliyyəsinin iqtisadi əsaslarını bələdiyyə əmlakı, bələdiyyə 

torpaqları, yerli büdcə və büdcədənkənar fondlar, bələdiyyənin istehsal, 
xidmət və digər iqtisadi fəaliyyəti təşkil edir. 
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2. Bələdiyyənin maliyyə vəsaitinin formalaşması və istifadəsi 
özünüidarəetmə, müstəqillik, aşkarlıq və yerli mənafenin respublika mənafeyi 
ilə uzlaşması prinsiplərinə əsaslanır. 

 
M a d d ə  4 .  Yerli büdcə 
1. Yerli büdcə bələdiyyə statusuna uyğun olaraq özünüidarəetmə 

prinsiplərini reallaşdırmaq, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və 
qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş bələdiyyə səlahiyyətlərini həyata keçirmək 
üçün formalaşan və istifadə olunan maliyyə vəsaiti. 

Yerli büdcə bələdiyyə büdcəsi olub dövlət büdcəsinin tərkib hissəsi deyil. 
2. Bələdiyyələrin qanunvericiliyə uyğun olaraq yerli büdcənin 

tənzimlənməsi prosesində dövlət büdcəsindən vəsait almaq hüququ vardır.  
3. Yerli büdcənin tərtibi və icrası prosesində büdcə sisteminin 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ümumi prinsipləri və Azərbaycan 
Respublikasında tətbiq olunan büdcə təsnifatından istifadə olunur. 

4. Büdcə ili yanvarın 1-də başlanır və dekabrın 31-də qurtarır. 
 

M a d d ə  5 .  Yerli büdcənin müstəqilliyi 
1. Yerli büdcənin müstəqilliyi öz mədaxil mənbələrinin olması və 

bələdiyyənin yerli büdcə vəsaiti barədə sərəncam vermək müstəsna hüququ 
ilə təmin edilir. 

2. Azərbaycan Respublikası qanunvericilik və icra hakimiyyəti 
orqanlarının bələdiyyələrin büdcə fəaliyyətinə, müdaxiləsinə, Azərbaycan 
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Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla yol 
verilmir. 

3. Bələdiyyə yerli büdcənin maliyyə ilinin sonuna əmələ gəlmiş sərbəst 
qalıqlarına müstəqil sərəncam verir. 

4. Bələdiyyə yerli büdcəni iqtisadi qanunların tələblərinə uyğun müstəqil 
olaraq tərtib, müzakirə, təsdiq, icra və onun icrasına nəzarət edir. 

 
M a d d ə  6 .  Büdcələrarası və dövlət hakimiyyəti orqanları ilə 

münasibətlər 
1. Yerli büdcələrin müstəqilliyinə dövlət zəmanət verir və onun 

öhdəliklərinə məsuliyyət daşımır. Dövlət zəmanəti aşağıdakılara əsaslanır: 
1.1. İnvestisiya və pul-kredit siyasəti əsasında istehsal və 

xidmət sferasının inkişafına şərait yaratmaq;  
1.2. Yerli sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarını yerli büdcə gəlirləri 

hesabına maliyyələşdirmək mümkün olmadıqda, yerli büdcə kəsirini ödəmək 
üçün dövlət büdcəsinin imkanlarını nəzərə alaraq əlavə gəlir mənbələrinin 
müəyyən edilməsi və ya dövlət büdcəsindən dotasiya və subvensiyaların 
ayrılması. 

2. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrə əlavə 
səlahiyyətlər həvalə etdikdə onları bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün 
zəruri maliyyə vəsaiti ilə təmin edirlər. 

3. İcra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri qərarlar nəticəsində yerli 
büdcələrin gəlirlərinin azalması və ya xərclərinin artması baş verdikdə uyğun 
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azalma və ya artma məbləğləri bu qərarları qəbul edən orqanlar tərəfindən 
kompensasiya olunur. 

4. Bələdiyyə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada yerli büdcənin 
icrasına dair məlumatı statistika orqanlarına və müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanına təqdim edir.  

  
M a d d ə  7 .  Yerli büdcənin gəlirləri 
1. Yerli büdcənin gəlirlərinə aşağıdakılar aid edilir: 
1.1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 206.1-1-ci və 206.3-

cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda fiziki şəxslərin torpaq vergisi;  
1.2. fiziki şəxslərdən əmlak vergisi; 
1.3. yerli əhəmiyyətli tikinti materiallar üzrə mədən vergisi; 
1.4. bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət 

vergisi; 
1.5. bələdiyyə mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak üzərində reklam 

daşıyıcısının yerləşdirilməsi ilə bağlı ödəniş;  
1.6. kurort rüsumu, mehmanxana rüsumu, avtomobillərin dayanacaqları 

üçün rüsum, bələdiyyə yollarında təşkil edilmiş parklanma yerlərindən daxil 
olan vəsait və qanunla müəyyən edilən digər yerli ödənişlər;  

1.7. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən verilən dotasiya, 
subvensiya və ssudalar;  

1.8. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
bələdiyyə əmlakının özəlləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən 
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gəlirlər, lotereyalardan daxil olan vəsait, habelə bələdiyyələrin fəaliyyətindən 
əldə edilən digər gəlirlər;  

1.9. fiziki və hüquqi şəxslərin, beynəlxalq təşkilatların və fondların 
maliyyə yardımları və qrantları; 

1.10. dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının qərarları 
nəticəsində yaranan xərclərin ödənilməsi üçün maliyyə vəsaiti. 

1.11. Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlərə görə qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada hesablanmış faiz və sanksiyalar.  

2. Bu maddənin 1.1-1.4-cü, 1.6-cı yarımbəndlərində göstərilən yerli 
vergi və ödənişlərin hesablanması, ödənilməsi və güzəştlərin verilməsi 
qaydası, habelə dərəcələrinin yuxarı həddi qanunla müəyyən edilir, tətbiqinin 
zəruriyyəti və konkret dərəcələri isə bələdiyyələrin qərarları ilə 
müəyyənləşdirilir. Bu maddənin 1.5-ci yarımbəndində göstərilən bələdiyyə 
mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak üzərində reklam daşıyıcısının 
yerləşdirilməsi ilə bağlı ödənişin məbləği “Reklam haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 35-ci maddəsinə əsasən müəyyən edilir. Bu 
maddənin 1.7-ci yarımbəndində göstərilən dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə 
ayrılan dotasiya və subvensiyalar “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 32.2.2-ci və 34.4-cü maddələri ilə müəyyən edilmiş 
qaydada verilir.  

3. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada bələdiyyələr yerli 
əhəmiyyətli məsələlərin maliyyələşdirilməsi üçün bu maddənin 1.6-cı 
yarımbəndində göstərilən yerli ödənişlər, habelə könüllü birdəfəlik ödənişlər 
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barədə qərarlar qəbul edə bilərlər. Könüllü birdəfəlik ödənişlər barədə qərarlar 
nəticəsində əldə olunan vəsait yalnız məqsədli təyinatı üzrə istifadə olunur.  

 
M a d d ə  8 .  Yerli büdcələrin xərcləri 
1. Yerli büdcələrin xərclərinin həcmi və istiqamətləri bələdiyyələr 

tərəfindən müəyyənləşdirilir. 
2. Yerli büdcə bələdiyyənin idarəetmə xərcləri, sosial-məişət, yaşayış, 

mədəniyyət və idman obyektlərinin, habelə əhalinin ümumi istifadəsində olan 
küçə, həyət və bağların saxlanması xərcləri nəzərə alınmaqla bələdiyyələrin 
müəyyən etdiyi xərc normativləri əsasında formalaşdırılır. 

Yerli büdcələrdə həmçinin yerli sosial müdafiə, sosial və iqtisadi inkişaf, 
habelə ekoloji proqramların maliyyələşdirilməsi üçün xərclər nəzərdə tutula 
bilər. 

Bələdiyyələrin ərazisində qəbiristanlıqların salınması, saxlanılması, 
qorunması, idarə olunması, abadlaşdırılması və bələdiyyələrin 
ərazisində yaşayan əhalinin aztəminatlı təbəqəsindən olan mərhumların dəfn 
və yas mərasimlərinin təşkilinə yardım məqsədi ilə yerli büdcədə zəruri xərclər 
nəzərdə tutulur və təyinatı üzrə sərf edilir.  

Yerli büdcənin xərc istiqamətləri müəyyən edilərkən əməkhaqlarına 
ayırmalar ümumi büdcənin əlli faizindən çox ola bilməz. 

Bələdiyyə büdcəsindən pul vəsaiti yalnız bələdiyyə iclasının qərarı ilə 
ayrılır və bu qərarda həmin vəsaitin təyinatı, məqsədi və dəqiq miqdarı 
göstərilməlidir.  
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3. Dövlət büdcəsindən dotasiya, subvensiya və ssuda alan yerli 
büdcənin xərclərinin hesablanmasında tətbiq olunan normativlər dövlət 
büdcəsinin xərclərinin hesablanması üçün tətbiq olunan xərc normativlərindən 
yüksək ola bilməz.  

4. Dotasiyanın yuxan həddinin hesablanmasında bələdiyyənin 
ərazisində yaşayan əhalinin sayı və ölkənin maliyyə ehtiyatlarının 
formalaşmasında onun xüsusi çəkisi və digər amillər nəzərə alına bilər.  

5. Əlavə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün qanunvericilik və icra 
hakimiyyətləri tərəfindən ayrılan məqsədli vəsait, o cümlədən subvensiya 
hesabına xərclərin maliyyələşdirilməsi yerli büdcənin məxaric hissəsində 
ayrıca sətirdə göstərilir. 

6. Xərclərinin öz gəlirləri ilə təmin olunmayan hissəsi (yerli büdcənin 
kəsiri) dövlət büdcəsindən alınan dotasiya ilə örtülə bilər. 

  
M a d d ə  9 .  Yerli büdcənin tərtibi 
1. Yerli büdcənin layihəsi bələdiyyə ərazisində fəaliyyət göstərən 

bələdiyyə müəssisələrinin və digər hüquqi şəxslərin, habelə fiziki şəxslərin 
təsərrüfat fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, sosial-iqtisadi proqnozlar və 
məqsədli proqramlar əsasında formalaşır.  

2. Bələdiyyələr dövlət büdcəsindən dotasiya nəzərdə tutulan yerli büdcə 
layihəsini tərtib edərkən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına mayın 1-dək lazımi 
hesablamalar verirlər. 

3. Yerli büdcə layihəsinin tərtibi prosesi növbəti büdcə ilinə 11 ay qalmış 
başlanır və büdcə layihəsinin bələdiyyə iclasına təqdim edildiyi günədək 
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davam edir. Yerli büdcə layihəsinin tərtibinə və bələdiyyə iclasına təqdim 
edilməsinə bələdiyyə sədri cavabdehdir və bu məqsədlə o, bələdiyyənin daimi 
və başqa komissiyalarını, bələdiyyə qulluqçularını və mütəxəssisləri cəlb edə 
bilər.  

  
M a d d ə  1 0 .  Yerli büdcənin müzakirəsi və təsdiqi 
1. Növbəti büdcə ili üçün yerli büdcə haqqında qərar layihəsi müvafiq 

sənədlərlə birlikdə cari ilin oktyabr ayının 15-dən gec olmayaraq bələdiyyə 
iclasının müzakirəsinə və təsdiqinə təqdim edilir. Yerli büdcənin layihəsi 
bələdiyyə iclasına təqdim edildiyi tarixdən 10 gün ərzində yerli əhalinin onunla 
tanış olması məqsədi ilə dərc edilir.  

2. Növbəti büdcə ili üzrə yerli büdcənin layihəsi bələdiyyə iclasında cari 
ilin dekabr ayının 20-dən gec olmayaraq təsdiq edilir.  

3. Növbəti maliyyə ili üçün dövlət büdcəsindən dotasiya nəzərdə tutulan 
yerli büdcənin layihəsi cari ilin dekabr ayının 25-dən gec olmayaraq 
bələdiyyənin qərarı şəklində təsdiq edilir. 

4. Təsdiq edilmiş yerli büdcə bələdiyyənin qərarı ilə dəqiqləşdirilə bilər 
 
 

M a d d ə  1 1 .  Yerli büdcənin icrası 
1. Bələdiyyələr dövlət büdcəsindən alınmış məqsədli vəsaitlər istisna 

olmaqla, yerli büdcənin icrası prosesində mədaxil və məxaric maddələrində 
büdcə təsnifatı üzrə təsdiq edilmiş təxsisat həddində dəyişikliklər apara 
bilərlər. 
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2. Yerli büdcələrin icrası zamanı qəbul edilmiş öhdəliklər üzrə 
əməliyyatlar büdcə ili qurtardıqda başa çatır və istifadə olunmayan vəsait 
bələdiyyələrin sərəncamında qalır.  

3. Bələdiyyələr öz nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada yerli 
büdcənin icrası haqqında yarımillik və illik hesabatı bələdiyyə iclasına təqdim 
edir. Yarımillik maliyyə hesabatları hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək, 
illik maliyyə hesabatları növbəti ilin yanvarın 30-dək təqdim edilməlidir. 
Bələdiyyələr təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarını bələdiyyə iclasının qərarı ilə 
15 (on beş) gün müddətində təsdiq edirlər. Yerli əhalini tanış etmək məqsədilə 
bələdiyyələr illik hesabatı onlara elan, bülleten, vərəqə, yerli mətbuat, internet 
saytı və s. vasitələrlə çatdırırlar.  

  
M a d d ə  1 2 .  Yerli büdcənin tarazlaşdırılması 
Əgər bələdiyyə büdcəsinin icrası prosesində mədaxil mənbələri üzrə 

daxil olan vəsait azalarsa və bu, kəsrin son həddi aşmasına gətirib çıxararsa, 
məxaricin ixtisarı mexanizmi tətbiq edilə bilər. Məxaricin ixtisarı müdafiə 
olunmuş maddələr istisna olmaqla, büdcənin bütün maddələri üzrə məxaricin 
mütənasib surətdə azaldılmasından ibarətdir. 

 
M a d d ə  1 3 .  Yerli büdcəyə nəzarət 
1. Yerli büdcənin icrasına, o cümlədən sərf edilən vəsaitin təsdiq edilmiş 

büdcə göstəricilərinə uyğunluğuna bələdiyyə nəzarət edir və bu məqsədlə ildə 
bir dəfədən az olmayaraq müstəqil auditorları cəlb edir. Yerli əhalini tanış 
etmək məqsədi ilə auditin nəticələri onların bələdiyyəyə təqdim edildiyi 
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gündən bir ay müddətinə bələdiyyə binasının qarşısında xüsusi lövhələrdə 
yerləşdirilir.  

2. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələrə verdikləri 
səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün maliyyə vəsaitindən istifadəyə həmin 
orqanlar nəzarət edirlər. 

   
M a d d ə  1 4 .  Bələdiyyələrin maliyyə-kredit və sığorta 

təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqəsi 
1. Bələdiyyələr öz maliyyəsinin təşkili işini həm müvafiq bələdiyyə 

ərazisində, həm də onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan kredit təşkilatları ilə qarşılıqlı 
əlaqədə yerinə yetirirlər. 

2. Bələdiyyələrlə kredit və sığorta təşkilatları arasında qarşılıqlı 
münasibətlər müqavilə əsasında həyata keçirilir. 

3. Bələdiyyələrin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada: 
3.1. özünün hesablaşma və kassa əməliyyatlarının aparılması üçün 

müvəkkil bankı seçmək və xəzinədarlığı yaratmaq və ya yerli büdcənin kassa 
icrasını qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə həyata 
keçirmək;  

3.2. Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan banklardan və digər 
kredit təşkilatlarından qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlər almaq; 

3.3. bələdiyyə mülkiyyətində olan obyektlərin, bələdiyyə qulluqçularının 
sığortalanması haqqında qərar qəbul etmək hüququ vardır. 
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4. Kredit təşkilatları qarşısında bələdiyyələrin öhdəlikləri üzrə dövlət 
məsuliyyət daşımır. 

  
M a d d ə  1 5 .  Keçid müddəaları 
Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanları formalaşanadək bu Qanunun 7-ci 

maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən vergi və ödənişlərin yığılması və yerli 
büdcələrə köçürülməsi bələdiyyələrin müraciəti əsasında bağlanılan müqavilə 
və dövlət vergi xidməti orqanları tərəfindən həyata keçirilir. 

2000-ci ildə yerli büdcələrə dotasiyalar "Azərbaycan Respublikasının 
2000-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Qanunun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq 
verilir. 

  
                Azərbaycan Respublikasının Prezidenti      

                                                                              HEYDƏR ƏLİYEV 
  

Bakı şəhəri, 7 dekabr 1999-cu il 
№ 772-IQ 
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