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Bakı şəhəri                                                                                 9 yanvar 2020-ci il 

  

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının strukturunun 

təsdiq edilməsi haqqında 
 

“AMEA Rəyasət Heyəti aparatının strukturunun və kadr təminatının təkmilləşdirilməsi 

haqqında” AMEA-nın prezidentinin 21 noyabr 2019-cu il tarixli 754 nömrəli sərəncamı ilə 

yaradılmış komissiyanın təkliflərini nəzərə alaraq və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Nizamnaməsinin 8.19.27 və 8.24-cü bəndlərini rəhbər tutaraq Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 

1. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının strukturu (əlavə 1) və struktur bölmələrinin 

rəhbərləri (əlavə 2) təsdiq edilsin. 

2. “AMEA Rəyasət Heyəti aparatının strukturu və struktur bölmələrinin rəhbərlərinin 

təsdiq edilməsi haqqında” AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 3 oktyabr 2018 tarixli 

14/13 nömrəli qərarının 1-ci bəndi ləğv edilsin. 

3. AMEA-nın Rəyasət Heyətinin tabeliyində AMEA-nın inzibati binalarının istismarının 

və təchizatının təmin edilməsi məqsədilə 108 ştat vahidindən ibarət təsərrüfat 

idarəsi yaradılsın. 

4. AMEA-nın İşlər idarəsinə təsərrüfat xarakterli vəzifə və funksiyalarının icrası 

məqsədilə 77 nəfəri xidməti müqavilə əsasında işə cəlb etmək səlahiyyəti verilsin.  

5. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Maliyyə şöbəsinə (İlqar Quliyev) tapşırılsın ki, 

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının bu qərarın 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş strukturuna 

uyğun ştat cədvəlini tərtib edib təsdiq edilməsi üçün 15 fevral 2020-ci il tarixinədək 

AMEA-nın prezidentinə təqdim etsin. 

6. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırılsın: 

6.1. Rəhbərlik etdikləri struktur bölmənin əsasnaməsinin bir ay müddətində 

hazırlanıb təsdiq edilməsi üçün AMEA-nın Rəyasət Heyətinə təqdim edilməsini 

təmin etsinlər. 
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6.2. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Kadrlar və hüquqi təminat şöbəsi (Rzaqulu 

Hacıyev) ilə birlikdə bu qərarın 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş AMEA Rəyasət 

Heyəti aparatının strukturunda nəzərdə tutulan vəzifələrə işçilərin təyin 

edilməsi barədə təkliflərini AMEA-nın akademik-katibi AMEA-nın müxbir üzvü 

Əminağa Sadıqovla razılaşdırmaqla 20 fevral 2020-ci il tarixinədək AMEA-nın 

prezidentinə təqdim etsinlər. 

7. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının ləğv edilmiş struktur bölmələrində müvafiq 

vəzifələrdə işləyən işçilərin əmək müqavilələrinə Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin “a” bəndinə əsasən 28 fevral 2020-ci il tarixindən 

xitam verilsin. 

8. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın birinci vitse-prezidenti akademik İbrahim 

Quliyevə həvalə edilsin. 

 

 


