
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ 
 

Əlyazması hüququnda 

 

      
 

Mürşüdov Fəqan Bəhmən oğlunun 
 

 
“Azərbaycanda bələdiyyə maliyyəsi və onun təkmilləşdirilməsi” mövzusunda 

 
 
 
 

MAGİSTR DİSSERTASİYASI 
 
 
 

 İxtisasın şifri və adı     __060403__   Maliyyə ______________ 
 

 
 İxtisaslaşma                    _____Maliyyə nəzarəti və audit_____________ 
      
  
 
 
 
Elmi rəhbər: 

dos.Qurbanov B.Ş. 

Magistr proqramının rəhbəri: 

prof.Kərimov A.M. 

 
 
 

Kafedra müdiri                                        prof. Həsənli  M.X. 
 
 
 

BAKI  - 2015



2 

 

 
 

 

Mündəricat 

Giriş....................................................................................................... 3 

I Fəsil. Bələdiyyə maliyyəsinin mahiyyəti və müasir şəraitdə 

 formalaşmasının nəzəri və praktiki əsasları.........................................6    

1.1Yerli özünüidarəetmənin mahiyyəti və yerli maliyyənin  

formalaşmasının nəzəri məsələləri...........................................................6 

1.2 Azərbaycanda bələdiyyə münasibətlərinin inkişafı və  bələdiyyə 

 maliyyəsinin təşkili xüsusiyyətləri........................................................16 

II Fəsil AR-da bələdiyyə maliyyəsinin mövcud vəziyyətinin  

təhlili və qiymətləndirilməsi ................................................................28 

2.1. Regional sosial-iqtisadi inkişafda  bələdiyyə maliyyəsinin  

rolunun qiymətləndirilməsi...................................................................28 

2.2. Bələdiyyənin gəlirinin planlaşdırılması və formalaşmasının 

 təhlili....................................................................................................44 

2.3. Bələdiyyə büdcələrinin xərclərinin  mövcud vəziyyətinin  

təhlili və qiymətləndirilməsi...................................................................53 

III Fəsil. Müasir şəraitdə bələdiyyə maliyyəsinin  təkmilləşdirilməsi  

istiqamətləri..........................................................................................67 

3.1. Yerli özünüidarəetmənin maliyyələşdirilməsi sahəsində  

beynəlxalq təcrübə.................................................................................67 

3.2. Bələdiyyə maliyyəsinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və  

sosial-iqtisadi rolunun artırılması..........................................................79 

Nəticə....................................................................................................88 

Ədəbiyyat siyahısı................................................................................92 

 

 

 



3 

 

Giriş 

Mövzunun aktuallığı: Bələdiyyə maliyyəsi yerli özünüidarə orqanlarının 

fəaliyyəti ilə bağlı yaranan sosial-iqtisadi münasibətlərin maliyyə resurslarının 

formalaşması və istifadəsi zamanı meydana çıxan mübasibətlərin məcmusudur. 

Yerli özünüidarə qurumları qanunvericiliklə əhalinin konkret ictimai 

xidmətlərlə  təmin etmək öhdəliyi daşıyır və bunun  üçün onlar ilk növbədə, zəruri 

maliyyə resusrlarına malik olmalıdır. Deməli, bələdiyyələrin öz sələhiyyətlərini 

səmərəli həyata keçirməsinin əsas şərtlərindən biri onların yetərli  maliyyə 

potensialına malik olmasıdır. Bələdiyyələr  milli iqtisadi siyasət çərçivəsində öz 

funksiyalarını  həyata  keçirərkən sərbəst surətdə  istifadə  etmək üçün kifayət 

həcmdə xüsusi maliyyə vəsaitinə malik olmalıdır. 

Bələdiyyələrin öz vəzifələrini yerinə yetirməsi onun maliyyə vəziyyəti ilə 

birbaşa  bağlıdır. Bələdiyyə maliyyəsi bələdiyyənin fəaliyyətinin əsas mənbəyidir 

və  onun zəif olması fəaliyyətinə ən ciddi təsir göstərən  amillərdəndir. 

      Bələdiyyə maliyyəsinin formalaşmasında  kifayət  qədər mübahisəli məqamlar 

mövcuddur. Bu, “Azərbaycanda bələdiyyə maliyyəsi və onun  təkmilləşdirilməsi” 

mövzusunda  tədqiqat işinin aktual bir mövzuya həsr edildiyini göstərir. 

Problemin öyrənilmə vəziyyəti:  bələdiyyə münasibətləri, xüsusən də 

bələdiyyə büdcələrinin gəlir və xərcləri, onlar arasında tarazlığın saxlanması, yerli 

büdcələrin maliyyələşdirilməsi problemləri maliyyəçi iqtisadçı alimlər tərəfindən 

elə də geniş tədqiq olunmamışdır. Yeni büdcə münasibətlərinin yaranması, 

büdcənin gəlir və xərclərinin büdcə sisteminin həlqələri arasında optimal bölgüsü, 

bələdiyyə büdcələrinin  vəsaitlərinin səmərəli istifadəsi kimi aktual problemlər 

görkəmli alimlər – A.M.Babiç, L.X.Pavlova, O.İ Lavruşin, və başqalarının 

əsəsrlərində araşdırılmışdır. Respublikamızda büdcə münasibətləri D.A.Bağırov, 

M.X.Həsənli, M.M.Sadıqov, V.T.Novruzov, S.M.Məmmədov, A.M.Kərimov, B.A. 

Xankişiyev, Ş.Ş.Bədəlov, Ə.Ələkbərov və başqaları tərəfindən  geniş  

araşdırılmışdır. Maliyyə məsələlərinə aid elmi əsərlərində onlar bələdiyyə 

büdcələrinin maliyyə problemlərinin  tədqiqinə də yer  ayırmışdılar. 
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Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: Tədqiqatın  məqsədi bazar münasibətləri 

şəraitində bələdiyyələrin maliyyələşdirilməsinin formalaşmaşma  prinsiplərinin  

mahiyyətini açıqlamaq, büdcələrin daxilolma mənbələrinin və xərc istiqamətlərinin 

tədqiq edilməsi, onların təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini araşdırmaq və müvafiq 

təkliflər sistemi işləyib hazırlamaqdır. Tədqiqat zamanı qoyulmuş məqsədə nail 

olmaq üçün aşağıdaki vəzifələr müəyyən edilmişdir: 

- bələdiyyələrin sosial-iqtisadi proseslərdəki rolunun açıqlanması; 

- bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşmasının hüquqi əsasları və əsas 

prinsiplərinin tədqiq edilməsi; 

- Azərbaycanda bələdiyyə büdcələrinin gəlir və xərclərinin mövcud 

vəziyyətinin qoymətləndirilməsi; 

- Azərbaycanda maliyyəsinin inkişafında beynəlxalq təcrübədən  istifadə 

imkanlarının müəyyənləşdirilməsi; 

- bələdiyyələrin maliyyəsinin səmərəli fəaliyyətinə maliyyə nəzarətinin 

təsirinin artırılması istiqamətlərinin öyrənilməsi. 

Tədqiqatın predmetini bələdiyyələrin maliyyə münəsibətlərinin mövcud 

vəziyyəti və inkişaf istiqamətlərinin tədqiqi, obyektini isə bələdiyyələrinin 

büdcələrinin formalaşdırılması problemləri təşkil edir. 

Tədqiqat işinin nəzəri- metodoloji əsasları: Tədqiqatın nəzəri metodoloji 

əsasını  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası, “ Büdcə sistemi haqqında” , 

“ Bələdiyyələrinin maliyyəsinin əsasları haqqında”, AR Qanunları Milli Məclisinin 

qərarları və Respublika Prezidentinin fərmanları, hökümətin sərəncamları, digər 

huquqi- normativ sənədlər, həmcinin mövzuya dair Azərbaycan və dünya 

alimlərinin elmi əsərləri təşkil edir. 

Tədqiqat işində statistik qruplaşdırma, müşahidə, məntiqi ümumiləşdirmə, 

müqayisəli təhlil, dinamika və s. kimi tədqiqat üsullarından istifadə etmişdir. 

Tədqiqat işinin iformasiya bazasını İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Hesablama Palatası, Dövlət Statistika 
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Komitəsinin məlumat və materiallarından, hesabat sənədlərindən istifadə 

edilmişdir. 

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi aşağıdakılardan  ibarətdir: 

- müasit şəraitdə dövlətin və bələdiyyələrin ictimai-iqtisadi proseslərdəki 

rolu açıqlanmışdır; 

- bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşmasının hüquqi əsasları və əsas 

prinsipıəri göstərilmişdir; 

- bələdiyyə büdcələrinin gəlir və xərclərinin mövcud vəziyyəti təhlil 

edilərəkqiymətləndirmiş, mövcud tendensiyalar aşkarlanmışdır; 

- bələdiyyələrin maliyyəsinin formalaşması və istifadəsində maliyyə 

nəzarətinin rolu müəyyənləşdirilir. 

Tədqiqat işinin nəzəri-təcrübi əhəmiyyəti ondadır ki, dissertasiya işinin 

materiallarının bələdiyyə maliyyəsinin formalaşmasında, büdcələrarası 

münasibətlərin tənzimlənməsində, bələdiyyə büdcələrinin gəlir və xərclərinin 

strukturnun optimallaşdırılmasında mümkündür. 
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I FƏSİL. BƏLƏDİYYƏ MALİYYƏSİNİN MAHİYYƏTİ VƏ MÜASİR 

ŞƏRAİTDƏ FORMALAŞMASININ NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ 

ƏSASLARI 

1.1. Yerli özünüidarəetmənin mahiyyəti və yerli maliyyənin 

formalaşmasının nəzəri məsələləri 

Bələdiyyə maliyyəsi yerli əhəmiyyətli məsələlərin həlli üçün maliyyə 

resurslarının formalaşması, bölgüsü və istifadəsi ilə əlaqədar yaranan sosial-

iqtisadi münasibətlərin məcmusudur. Bu münasibətlər yerli özünüidarəetmə 

orqanları ilə həmin bələdiyyə qurumunun ərazisində yaşayan əhali, habelə orada 

fəsliyyət göstərən təsərrüfatçılıq subyektləri arasında meydana çıxır. 

Hər bir inzibati-ərazi vahidində yerli hakimiyyət dövlət idarəetməsi və 

özünüidarəetmə formasında həyata keçirilir. 

Yerli idarəetmə - mərkəzi dövlət hakimiyyəti yaxud yuxarı inzibati-ərazi 

vahidinin yerli orqanları tərəfindən həyata keçirilən idarəetmədir. Bu halda yerli 

hakimiyyət vahid dövlət hakimiyyətinin tərkib hissəsi, yerli orqanlar isə mərkəzi 

hakimiyyətin davamı hesab olunur. Yerli orqanlar dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilməklə aşağıdan yuxarıya tabeçilik əsasında qurulur,  vahid dövlət 

orqanları sisteminə daxil olur və yerlərdə mərkəzi hakimiyyət siyasətinin həyata 

keçirilməsini təmin edir. 

     Yerli özünüidarəetmə yerli əhəmiyyətli məsələlərin bilavasitə əhali tərəfindən 

müstəqil həll olunmasıdır. Bu halda yerli özünüidarəetmə dövlət hakimiyyəti 

sisteminə, əhalinin yaratdığı orqanlar isə dövlət orqanları sisteminə daxil olmur. 

Bələdiyyə maliyyəsi geniş anlayışdır və buraya bələdiyyənin bütün iqtisadi 

resursları və fəaliyyəti daxildir. Qanunvericiliyə müvafiq olaraq bütövlükdə 

bələdiyyə əmlakı, bələdiyyə torpaqları,yerli büdcə və büdcədənkənar fondlar, 

bələdiyyənin istehsal xidməti və digər iqtisadi fəaliyyəti bələdiyyələrin  

maliyyəsinin iqtisadi əsaslarını təşkil edir. 
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Ayrı-ayrı elmi baxışlardan yaranan yanaşmalarda bələdiyyə maliyyəsi fərqli 

xarakterizə edilir. Belə ki, A.M.Babiç və  L.X.Pavlova görə dövlət və bələdiyyə 

maliyyəsi pul dövriyyəsində mərkəzləşmiş maliyyə fondlarının yaranması, bölgüsü 

və istifadəsi üzrə münasibətlərin məcmusudur. M.V.Romanovski dövlət və 

bələdiyyə maliyyə anlayışını şərh edərkən qeyd edir ki, “Dövlət və bələdiyyə 

maliyyəsi dövlətin funksiyalarını gerçəkləşdirilməsi üçün zəruri olan fondların 

yaranması və istifadəsi üzrə pul münasibətləri sitemidir.” 

Bir qrup tədqiqatçılar bələdiyyə maliyyəsini bələdiyyələrin öz maliyyə 

vəsaitlərinə və bələdiyyələrin sərəncamına verilən digər vəsaitlərə ayırırlar. 

Digərləri yerli büdcəni, dövlət büdcəsindən trasferləri, yerli rüsum və ödənişləri, 

cərimələri, yerli əmlakın istifadəsindən gələn gəlirləri və bələdiyyə 

münasibətlərinin maliyyəsini, könüllü ianələri bələdiyyə maliyyəsinə aid edirlər. 

Digər qrup alimlər bələdiyyə maliyyə sisteminin büdcə vəsaitlərindən, 

büdcədənkənar fondların vəsaitlərindən, bələdiyyə mülkiyyətində və idarəçiliyində 

olan müəssisələrin vəsaitindən, kredit hesabına əldə olunmuş vəsaitlərdən təşkil 

olunduğunu iddia edir. Bələdiyyə maliyyəsinin müxtəlif aspektlərini araşdırmaq 

üçün bələdiyyə maliyyəsini mərkəzləşmiş vəsaitlərə, qeyri-mərkəzləşmiş vəsaitlərə 

bölgüsü, yaxud vergi hesabına  əldə olunan vəsaitlər və geyri-vergi vəsaitlərinə 

bölgüsü də həyata keçirilir. 

Bələdiyyə büdcələrinin gəlirləri praktikada aşağıdakı metodlardan istifadə 

etməklə formalaşdırıla bilər. 

1. Qeyri-məhdud vergi qoyma səlahiyyətlərinin verilməsi metodu. 

Bu metod bələdiyyələrə heç bir məhdudiyyət olmadan öz təşəbbüsləri əsasında 

müstəqil vergiqoyma və toplama səlahiyyətlərinin verilməsini nəzərdə tutur. Ingilis 

alimi H.Riç bu metoda “ rəqabət sistemi ” adını verərək, bunun qeyri-məhdud 

vergiqoyma səlahiyyətinin ifadə etdiyini qeyd edir. Bununla birlikdə onun özü 

sərhədsiz verqiqoyma anlayıının bələdiyyələrin gömrük və böyük istehlakdan əldə 

edilən vergilərə şamil edilmədiyini geyd etməsi, bu metodun güman edildiyi qədər 

də qeyri-məhdud olmagığını göstərir. Bu metodu irəli sürənlər yerli 
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özünüidarəetmə orqanlarının heç bir mədudiyyət olmadan vergi tədbiq edərkən, 

ölkədə çox saylı yerli özünüidarəetmə orqanları olduğundan, onların bir-biri ilə 

rəqabətə qirəcəklərinə və beləliklə də rəqabət əsasında vergiqoymada optimal əsas 

əldə edəcəklərinə əsaslanırlar. 

Bu metoddan ABŞ-da və İsveçrədə istifadə edilir. Ancaq hətta bu ölkələrdə də 

göstərilən metod müxtəlif vasitələrlə məhdudlaşdırılır. 

 2. Vergi mənbəyinin paylanması metodu. 

Bu metodun əsası müxtəlif vergilərin idarələr arasında paylanmasından, yəni bəzi 

vergilərin dövlət orqanlarına,bəzilərinin isə yerli özünüidarəetmə orqanlarına 

verilməsindən ibarətdir.Bu zaman şəxsi vergilərin, məsələn, gəlir vergisinin daha 

dinamik olduğu üçün dövlət tərəfindən, daşınmaz əmlakdan alınan vergilərin, o 

cümlədən bina və ərazi vergisinin bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilib, 

toplanmasını təklif edir. Vergi mənbələrinin paylaşdırılması bir sıra neqativ hallara 

gətirib çıxara bilər. 

Bələdiyyələrin büdcə anlayışının şərhində də müxtəlif baxışlar mövcuddur. 

Rusiya iqtisadçısı Q.B.Polyakın iddiasına görə, “büdcə-dövlət və yerli 

özünüidarəetmənin funksiya və işlərinin maliyyə təminatı üçün pul vəsaitlərinin 

formalaşması və xərclənməsi fondudur.” A.M.Babiç və L.N.Pavlova da büdcəni 

təxminən oxşar xarakterizə edir: “Büdcə dövlət və yerli özünüidarəetmənin 

maliyyə təminatı üçün pul vəsaitlərinin formalaşması və xərclənməsinin 

mərkəzləşdirilmiş fondudur”. 

Qərb alimləri, xüsusən ABŞ alimləri Ş.Fişer, R.Dornbuş, M.Mekson və 

digərləri büdcənin fərdlərin, şirkətlərin, hökumətin xərclərinin, həmcinin maliyyə 

planlarının ətrafı təsviri kimi səciyyələndirirlər. Büdcənin Qərb şərhindən aşkar 

görünür ki, büdcə prosesinin təşkilində çıxış  nöqtəsi rolunu büdcə xərclərinin 

həcmi və istiqamətlərinin müəyyənləşməsi oynamalıdır. Bu nəzəri izaha əsalanmaq 

bələdiyyə  büdcə  probleminin  həlli üçün də vacibdir. Çünki, yalnız bu halda – 

büdcə məhdud gəlirlər deyil, zəruri xərclər üzərində qurulduğunu qəbul etdikdə, 

təşkilatın ümumi əsas məqsədi – onun mövcudluğunun dəqiq ifadə edilmiş səbəbi 
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reallaşır. Yeni ictimai idarəetmənin ümumi əsas məqsədi -  ictimai xidmətlərin 

mühüm bir hissənin istehsalı yalnız maliyyə məsrəfləri ilə reallaşır və bu baxımdan 

ictimai büdcə prosesinin də  çıxış nöqtəsi maliyyə xərclərinin dəqiq 

müəyyənləşdirilməsidir. 

Bələdiyyələrin maliyyə sisteminin quruluşu aşağıdakı sxemdə verilmişdir. 

 Sexem 1. 

Bələdiyyələrin maliyyə sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

Deyilənləri nəzərə alaraq bələdiyyə bedcəsinin mahiyyəni aşağıdaki kimi 

xarakterizə etmək olar: bələdiyyə  büdcəsi il ərzində ictimai məhsulların mühüm 

qisminin istehsalının və sosial müdafiə tədbirlərinin realaşmasının maliyyə 

təminatını yaratmaq üçün yerli vergi və rüsum, digər daxilolmalar və istifadə 

edilən pul fondunu özündə əks etdirir. 

Bələdiyyələrin maliyyə resurslarının təsnifatına müxtəlif baxışları nəzərə 

almaqla aşağıdakı təsnifatı təklif etmək olar: vergi vəsaitləri, bələdiyyənin 

büdcədənkənar fondları və mərkəzi büdcədənkənar fondlardan bələdiyyələrə 

verilən maliyyə vəsaitləri, bələdiyyə mülkiyyətində və idarəçiliyində olan 

müəssisəlrin vəsaitləri, bələdiyyə krediti, qiymətli kağızlar və bələdiyyəyə məxsus 

dövlət qiymətli kağızları və digər mənbələr ( yerli ödənişlər, könüllü ianələr və.s). 

Bələdiyyə maliyyəsinin əsas həlqəsi bələdiyyə büdcələridir. Büdcəsiz 

bələdiyyə  maliyyəsi təsəvvür etmək qeyri- mümkündür. Bələdiyyələrin maliyyə 

resurslarının əsas hissəsi onların büdcələrinə cəmlənir və istifadə 

olunur.Bələdiyyələrin maliyyə sisteminin digər həlqələri yerli özünüidarənin  

Bələdiyyələrin maliyyə sistemi 
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inkişafının müxtəlif mərhələlərində, onların maliyyə resursları imkan verdikcə 

formalaşır . 

Bələdiyyə maliyyə sisteminin ikinci mühüm həlqəsi kimi bələdiyyə 

büdcədənkənar pul fondları çıxış edir. Bu fondlrı, dövlət maliyyəsində  olduğu 

kimi,aşağıdakı təsnifat üzrə qruplaşdırmaq olar: 

- Müddətinə görə: daimi, müvəqqəti; 

- Məqsədlərə görə: sosal müdafiə, iqtisadi, digər; 

- Məsuliyyətə görə: bələdiyyələrarası, fərdi. 

Bəzi  iqtisadçılar büdcədənkənar fondlara – sosial, iqtisadi, sahə və 

sahələrarası fondları aid edirlər. Digər qrup iqtisadçılar büdcədənkənar fondları 

fəaliyyət müddətinə, məqsədlərə görə təsnifləşdirir. Onların fikrincə fəaliyyət 

müddətinə görə fondlar daimi və müvəqqəti, məqsədlərinə görə sosial, sığorta, 

investisiya, iqtisadi, kredit və.s fondlara bölünür. 

Bələdiyyələrə büdcədənkənar fond yaratmaq hüququn verməsinin məqsədi 

lokal miqyasda ictimai tələbatların daha dolğun ödənilməsi üçündür. Yerli sosial, 

iqtisadi, ekoloji problemlərin, effektiv həll edilməsi üçün bələdiyyələrə belə 

fondlar formalaşdırmaq imkanı yaradılır. Bələdiyyə büdcədənkənar fondları yerli 

əhəmiyyətli ictimai tələbatları daha dolğun təmin üçün yaradılan və istifadə edilən 

pul fondudur. 

Göründüyü kimi, bələdiyyə büdcəsi və fondları  mahiyyəticə dövlət 

büdcədənkənar fodlardan fərqlənmirlər. Məsələn, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

bütövlükdə ölkə əhalisinin zəruri sosial müdafiəsini təmin edir, bələdiyyə Sosial 

Müdafiə Fondu isə bələdiyyə ərazisindəki əhalinin sosial müdafiəsinin təmini üçün 

yaradılır. 

Bələdiyyə büdcədənkənar fondları spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Adətən,  

yerli büdcədənkənar fondlar fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri, müxtəlif 

cərimələr birdəfəlik ödənişlər, hərraclarından gələn gəlirlər və.s  hesabına 

formalaşır.Bəzi iqtisadçılar belə hesab edir ki, bələdiyyə büdcədənkənar fondların 

təsnifatı da dövlət büdcədənkənar fondlardan fərqlidir. Belə ki, bələdiyyə 
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büdcədənkənar fondlarımüddətinə görə daimi olmur. Məqsədinə görə isə bələdiyyə 

büdcədənkənar fondları müxtəlif amillərin nəticəsində çoxnövlü ola bilər: şəhərin 

sanitar-epidomoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması fondu, şəhərin enerji təchizatı 

fondu, şəhər məhkəmə orqanlarının müdafiəsi fondu və şəhər ahalisinin sosial 

müdafiəsi fondu   və s. . 

Eyni zamanda, bələdiyyə büdcədənkənar fondları həm də bələdiyyələrin 

qanunvericilik üzrə müəyyənləşmiş çərçivəsində yaradıla bilər. 

Bələdiyyə krediti də yerli maliyyə sisteminin əsas elementlərindən biridir. 

Bələdiyyələrin kredit resurslarından istifadəsini əsalandıran digər bir arqument 

bələdiyyə təsərrüfatından özünümaliyyəlşdirən obyektlərin movcudluğudur. 

Məsələn, küçələrin təmizliyi və.s. xitmətlərin təşkili üçün əhalidən müəyyən haqqı 

alınması. 

Bələdiyyələr yerli büdcənin məxaric hissəsinin  maliyyələşməsinin tam təmin 

edilməsi şərti ilə, fiziki və hüquqi  şəxslərə büdcədə nəzərdə tutulan ssudalar verə 

bilər. Belə ssudaların verilməsi yerli büdcənin xərclər hissəsində, həmin ssudalara 

görə daxil olan faizlər və kreditin qaytarılması isə büdcənin gəlirlər hissəsinində 

nəzərə alınır. Bələdiyyə banklardan və başqa kredit təşkilatlarından qısa və uzun 

müddətli kreditlər ala bilər. Bu zaman yerli büdcənin xərclər hissəsində belə kredit 

borclarına xidmət və onların qaytarılması üzrə məsrəflər əks olunmalıdır. 

Yerli büdcəyə əlavə maliyyə resurslarının cəlb olunmasında  bələdiyyə 

qiymətli kağızları xüsusi rol oynayır. Inkişaf etmiş ölkələrdə bələdiyyə qiymətli 

kağızları bazarı milli fond bazarının ən dinamik, texnoloji cəhətdən yüksək inkişaf 

etmiş və əməliyyatların miqyasına görə kifayyət qədər böyük seqmentlərindən 

biridir. Dünyada ən böyük qiymətli kağızlar bazarı ABŞ-dadır. Yaponiyada 

bələdiyyə istiqarzları, başlıca olaraq tikinti, təhsil, kənd təssərüfatı və təbii 

fəlakətlərlə mübarizə məqsədi üçün buraxılır. Orada bələdiyyə istiqarzları 

yalnızadlı qiymətli kağız kimi buraxılır. Almaniyada bəlidiyyə istiqarazları 

bzarının  həcmi xeyli yüksəkdir, ümumiyyətlə istiqarzalr bazarında onun payı 

20%-ə çatır. 
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Ölkəmizdə qiymətli kağızlar bazarı, o cümlədən də dövlət qiymətli kağızlar 

bazarı hələ kifayət qədər təşəkkül tapmamışdır. Buna misal olaraq bələdiyyə 

sığortasını da göstərmək olar. Bələdiyyə sığorta sistemi nəinki ölkəmizdə, hətta 

dünyanın bir çox ölkələrində olduqca zəif inkişaf edib və demək olar ki, ayrıca 

fəaliyyət göstərən bələdiyyə sığorta sistemi mövcud deyil. 

Fikrimizcə, mövcud şərhləri və maliyyənin izahına aid müasir yanaşmaları 

nəzərə alsaq,  bələdiyyə  maliyyəsinin  mahiyyətini belə xarakterizə etmək olar:       

Dövlət və bələdiyyə maliyyəsi – ictimai məhsuallar istehsalını və başqa ictiami 

idarəetmə funksiyalrının gerçəkləşməsi üçün zəruri olan pul resurslarının 

formalaşması və istifadəsi prosesi və bu prosesinin səmərəli idarə edilməsidir. 

Bələdiyyələri müvafiq maliyyə resursları ilə təmin edərək onları 

stimullaşdırmaq yerli ictimai xidmətlərin göstərilməsində səmərəliliyin 

artırılmasını, yeni özünüidarə orqanları arasında maliyyə potensialından meydana 

çıxan disbalansın aradan qaldırılmasını, eləcə də yerli özünüidarə  orqanlarına yeni 

qəlir mənbələrinin yaradılmasını təmin edə bilər. Onlar hesab edir ki, büdcələrarası 

transferin məqsədləri bu və ya digər ölkədə həyata keçirilən əks mərkəzləşdirmə 

islahatının modelindən, strateqiyasından, məqsədindən, o cümlədən xərc və gəlir 

öhdəliklərinin mərkəzi və yerli hökümətlər arasında bölgüsündən asılı olaraq 

ölkələr üzrə fərqlənir. 

Büdcələr arası münasibətlərin müvəffəqiyyət qazanması təkcə büdcələrarası 

transferin həcmindən deyil, onların bölüşdürülmə üsullarından və hansı növünün 

tədbiq olunmasından da əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu yanaşmadan çıxış edən  

sahə tədqiqatçıları R.Bird və M.Smart qeyd edirlər ki, transferlərin nəticələrinin 

yaxşı və ya pis olması onların mərkəzi və yerli hökümətlər üçün hansı motivləri 

yaratmasından asılıdır. Buna görə də, transferlərin təşkilində və onların nə 

dərəcədə səmərəli olmasında qarşıya qoyulmuş məqsədləri müəyyənləşdirmək 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Büdcə təsnifatı mürəkkəb sistemlərdən biri sayılan bələdiyyə (yerli) 

büdcəsinin elementlərinin sxematik qruplaşdırılmasını nəzərdə tutur.  
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Büdcə təsnifatı eyni zamanda büdcə sisteminin operativ və çevik 

idarəedilməsi üçün də zəruridir. 

Bir çox ədəbiyyatlarda büdcə təsnifatı gəlir və xərclərin eyni əlamətlər üzrə 

qruplaşdırılması kimi xarakterizə edilir. 

Bəzi şərhlərdə isə büdcə təsnifatına büdcə kəsrinin maliyyə mənbələrinin də 

qruplaşdırılması aid edilir və yəqin bu yanaşmanı qüsurlu saymaq olmaz. Çünki, 

adətən, ictimai gəlir və xərcləri üst üstə düşmür və büdcə sisteminin effektiv 

idarəedilməsi zərurəti büdcə kəsirinin də təsnifatına ehtiyac yaradır. 

Azərbaycan qanunveriliyində isə büdcə təsnifatı “ funksional, iqtisadi, 

təşkilatı və digər prinsiplər əsasında gəlirlərin, xərclərin maliyyələşmə 

mənbələrinin qruplaşmasıdır” kimi xarakterizə edilir. 

Ümumi şəkildə büdcə təsnifatı – büdcə gəlirlərinin, xərclərinin, büdcə 

kəsirinin maliyyələşmə mənbələrinin, dövlət borclarının eyni əlamətlər üzrə 

qruplaşmasıdır. 

Təsnifat büdcə resurslarının hərəkətinin bütöv mənzərəsinigörməyə bə vu 

əsasda yerli qərarlrın çevik qəbuluna, plan və hesabat, büdcə göstəricilərin 

müqayisəli təhlilinə və bu müqayisələrə əsalanan qərarların qəbuluna, büdcə 

vəsaitlərinin məqsədyönlü sərfinin təmin edilməsinə və effektiv nəzarət 

mexanizminin formalaşmasına, yerli büdcələrinin metodoloji prinsiplər əsasında 

hazırlanmasına, büdcələrarasıtarazlığının təmin edilməsinə imkan yaradır. (85) 

Büdcə gəlirlərinin  təsnıfatı iqtisadi mahiyyət və hüquqi  aspektlərinə görə 

uyğun gəlirlərin qruplaşdırılmasıdır. Buna əsasən yerli büdcənin gəlirləri yerli 

vergi və resurslardan, borc vəsaitlərindən, mərkəzi büdcədən alınan transferlərdən  

və s.-dən təşkil olunur. 

Ümumiyyətlə bələdiyyələrin maliyyə resurslarının təsnifanına müxtəlif 

baxışlar nəzərə almaqla, aşağıdakı təsnifatı vermək mümkündür. 
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Sxem 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Yerli büdcələrin xərclərinin həcmi və istiqamətləri bələdiyyələr tərəfindən 

müəyyənləşdirilir. Yerli bedcə 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 əsasnda formalaşırdırılır. 

Yerli büdcənin xərclər hissəsi (məxaric) aşağıdakılardan ibarət ola bilər: yerli 

sosial müdəfiə və sosial inkişaf, iqtisadi, ekoloji, və s. proqramların 

maliyyələşdirilməsi üzrə dövlət orqanları tərəfindən bələdiyyələrə verilmiş əlavə 

səlahiyyətlərinhəyata keçirilməsi ilə əlagədar xərclər, bələdiyyə qiymətli kağızları 

üzrə borclara xidmət və onların ödənilməsi ilə əlagədar xərclər, ssudalar üzrə 

bələdiyyə borclarına xidmət və onların ödənilməsi ilə əlagədar xərclər və bələdiyyə 

orqanlarının və təşkilatlarının saxlanılmasl xərcləri. 

Yerli büdcənin xərcləri cari xərclər büdcəsi və inkişaf büdcəsinə 

bölünür.İnkişaf büdcəsinə investisiya, innovasiya fəaliyyəti və təkrar istehsalın 

genişləndirilməsi üçün ayrılmış vəsaitlər daxildir. Cari xərclər büdcəsinə inkişaf 

büdcəsinə daxil olmayan digər bütün vəsaitlər aiddir. Bura mənzil-kommunal 

Bələdiyyələrin maliyyə resursları 

Vergi vəsaitləri 

Bələdiyyə mülkiyyətində və idarəçiliyində olan 
müəssisələrin vəsaitləri 

Bələdiyyə krediti, qiymətli kağızları və bələdiyyə 

məxsus olan qiymətli kağızlar 

Mərkəzi büdcədən bələdiyyə büdcısinə verilən maliyyə 

vəsaitləri 

Digər mənbələr ( yerli ödənişlər, könüllü ianələr və 

s.) 
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təsərrüfatının, ətraf mühitin mühafisəzi obyektlərinin, təhsil və digər müəssisələrin, 

pensiya, təqaüd, icarə, mühafizə, işıqlandırma üçün təsərrüfat xərcləri büdcənin  

cari xərcləridir. 

Büdcənin tarazıaşdırılması prinsipi normal büdcə fəaliyyətinin zəruri 

şərtidir.Bu prinsipin pozulması yerli büdcənin kəsirdə olması ilə nəticələnir. Yerli 

büdcədə kəsirin olması iqtisadiyyatın  və maliyyənin zəifləməsi, vergilərin kifayət 

qədər ödənilməməsi ilə şərtlənir. 

Yerli büdcədə kəsiri azaltmaq üçün kəsirin mümkün həddi müəyyənləşdirilir. 

Yerli büdcə xərclərinin öz gəlirləri ilə təmin olunmayan hissəsi-yerli büdcənin 

kəsiri dövlət büdcəsindən alınan dotasiya ( subsidiya), subvensiyalar, transfer 

ödənişləri ilə ötürülə bilər. 
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1.2. Azərbaycanda bələdiyyə münasibətlərinin inkişafı və bələdiyyə 

maliyyəsinin  təşkili xüsusiyyətləri. 

Dövlətin  bu və digər funksiyaları yalnız onun mərkəzi orqanlarının tərəfindən 

reallaşdırılmır. Müxtəlif  ictimai funksiyalar ayrı-ayrı hakimiyyət qollarının, o 

cümlədən, icra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət və məhkəmə hakimiyyətinin 

vasitəsilə həm də ayrı-ayrı hakimiyyət pillələrinin – həm mərkəzi hakimiyyətin, 

həm də yerli hakimiyyətin vasitəsilə reallaşır. Ancaq müasir, cəmiyyətlərdə 

dövlətlər öz funksiyalarının bir hissəsini  ictimai qurumlara, xüsusən də yerli 

özünüidarə orqanları rolunu oynayan bələdiyyələrə ötürüblər. 

Dövlət qurumları, beynəlxalq idarəetməni institutları demokratik sistemlərin 

mühüm mühüm bir elementini- yerli özünü idarəetməni əvəzləyə bilməz. 

Bələdiyyələrin sürətlə formalaşmasına, real gücə çevrilməsinə ehtiyac xüsusilə ona 

görə böyükdür ki, yeni sosial-iqtisadi  sistemin hər hansı bir elementinin olmaması 

yüksək sosail-iqtisadi məsrəfli keçid prosesinin məsrəflərini daha da yüksəldir. 

Bələdiyyələr ölkələrin tarixi inkişaf  yolundan, ölkədaxili sosial-iqtisadi, 

siyasi- hüquqi, mədəni gerçəliklərdən  kənarda formalaşmır və bir rəngarənglik 

yerli özünüidarənin də müxtəlifliyini şətrləndirir. Yalnız bu cəhət bir əsrdə ABŞ 

yerli  idarəetməsinin məzmununa yeni ştrixlər əlavə etmişdi. Bələdiyyə qurumları 

onlara həvalə edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir. 

Deyilənlərdən belə  qənaətə gəlmək olar ki, bələdiyyə orqanları cəmiyyətin, 

dövlərin idarə olunması sistemində  özünün idarəetmə  obyektlərinə, 

səlahiyyətlərinə, təşkilati forma  və prosedurlarına, maddi-maliyyə təminatına və 

digər elementlərə malik xüsusi sistem kimi çıxış edir. Bu sistem “ aşağıdan” əhali 

ilə “yuxarıdan” isə dövlət hakimiyyət orqanları ilə əlaqəlidir. Yerli bələdiyyələr 

getdikcə daha çox vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlətin qarşılıqlı fəaliyyət 

mexanizminin mərkəzi həlqəsinə çevrilməkdədir. 

Bələdiyyələrin fəaliyyət  göstərilməsi üçün onların maliyyəsinin düzgün təşkil 

edilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bələdiyyələrin maliyyə əsasları dedikdə, 

büdcə  və büdcədənkənar fondları, valyuta fondu, əlavə xərclərin yaranması 
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zamanı kompensasiyalar, bələdiyyənin fəaliyyətinə kömək məqsədilə dövlət 

tərəfindən verilən dotasiya və subvensiyalar, həmçinin digər vəsaitlər başa düşülür. 

Bələdiyyələrin maliyyə münasibətlərinin formalaşdırılmasında  

“Bələdiyyələrin  statusu haqqında”, “Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları 

haqqında”, “Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında”, “Bələdiyyələrin 

maliyyəsinin  əsasları haqqında”  və digər qanunların  və  hüquqi sənədlərin qəbul 

edilməsi mühüm rol oynamış yerli əhəmiyytli məsələləri həll etmək iqtidarında 

olan, müstəqil özüidarəetmə qurumu kimi fəaliyyət göstərməsinə şərait 

yaradılmışdır. 

Yerli özünüidarə orqanlarının  büdcəsi gəlirlərdən və xərclərdən ibarətdir. 

Yerli büdcənin əsasını gəlirlər tutur. Yerli büdcənin gəlirləri təhkim olunmuş və 

nizamlaşdırıcı gəlirlərə bölünürlər. 

Dünyanın demokratik və ikişaf etmiş ölkələrində bələdiyyələrin  inkişaf 

etdirilməsi, yerli özünüidarəetmənin təkmilləşdirilməsi  həmişə diqqət mərkəzində 

olur. Yerli bələdiyyələr haqqında Avropa Xartiyasının 9-cu maddəsində 

aşağıdakılar qeyd edilir: 

• Yerli özünüidarə orqanlarının milli iqtisadi siyasət çərçivəsində öz 

funksiyalarını həyata keçirəcəkləri zaman sərbəst surətdə istifadə edə biləcəkləri 

kifayət qədər şəxsi maliyyə vəsaitinə malik olmaq hüququ vardır. 

•  Yerli özünüidarə orqanlarının maliyyə vəsaitinin ən azı bir hissəsi yerli 

rüsum və vergilərin hesabına daxilolmalıdır ki, bunların da ölçüsünü yerli 

özünüidarə orqanları qanunun müəyyən etdiyi həddlərdə təyin etməyə haqqlıdır. 

• Yerli özünüidarə orqanlarının maliyyə vəsaiti konstitusiyanın və qanunun 

onlara verdiyi saləhiyətlərə uyğun olmalıdır. 

• Yerli özünüidarə orqanları vəsaitinin əsaslandığı maliyyə sistemləri kifayət 

qədər çeşidli olmalıdır ki, yerli orqanların səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi 

zamanı yaranmış xərclərin dəyişılməsi prosesinin gerçək imkanlar daxilində 

izləmək mümkün olsun. 
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• Maliyyə baxımından daha zəif yerli özünüidarə orqanlarının müdafiəsi yerli 

orqanların maliyyələşdirilməsinin potensial mənbələrin və onların üstündə olan 

xərclərin qeyri-bərabər bölüşdürülməsi nəticələrinin təshih edilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuş maliyyə tərazlaşdırılması prosedurunun və ya ekvivalent tədbirlərin işə 

salınmasını tələb edir. Bu cür prosedur və ya tədbirlər yerliözünüidarə orqanlarının 

öz səlahiyyətləri daxilində seçmək azadlığınıməhdudlaşdırmalıdır. 

• Yerli özünüidarə haqqında Avropa Xartiyasının bu müddəaları demokratik 

ölkələrdə yerli hakimiyyət orqanlarının iqtisadi və maliyyə - vergi siyasətinin 

əsasları kimi qəbul olunur. Bu səbəbdən, göstərilənlər respublikamızın 

qanunvericiliyində öz əksini tapmişdılar. 

Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə qəlirlərinin əsas hissəsini təşkil edən 

yerli vergilərə Vergi Məcəlləsinə və “ Yerli vergilər və ödənişlər haqqında” qanuna 

müvafiq olaraq aşağıdakı vergi növləri aid eilmişdir: 

1. Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi; 

2. Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi; 

3. Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları ( kərpic-kiramit, tikinti 

qumları,yüksək möhkəmliyə malik olan çınqıl xammalı) üzrə mədən 

vergisi; 

4. Bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi  şəxslərin mənfət vergisi. 

      Bələdiyyələrin torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçisi və istifadəçilərin  təsərrüfat 

fəaliyyətinin nəticəsindən aslı olmayaraq torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə 

şəklində hesablanır. Istifadə xüsusiyyətlərinə görə bələdiyyə torpaqları Azərbaycan 

Respublikasının qanuvericiliyi ilə müyyən edilmiş ümumi istifadədə olan 

torpaqlara, hüquqi  və fiziki şəxslərin qanuni istifadəsində və icarəsində olan 

torpaqlara, habelə ehtiyat fondu torpaqlarına bölünür. Azərbaycan Respublikasında 

torpaqdan istifadəyə  görə fiziki şəxslər torpaq vergisini bələdiyyə büdcəsinə 

ödəyirlər. 

   “Yerli vergilər və ödənişlər haqqında” qanuna əsasən  tikililər və onların 

hissələrinə görə fiziki şəxslərdən əmlak vergisi hesablamaq məqsədi ilə 
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bələdiyyələr 3-5 ildə bir dəfədən gec olmamaq şərtiilə ərazində yerləşən müvafiq 

əmlakın  vergi qoyma məqsədlləri üçün qiymətləndirilməsi barədə qərar qəbul 

edirlər. Əmlakın  qiymətləndirilməsi  üzrə əməliyyatlar bələdiyyələrin və ya 

fizikişəxslərin təşəbbüsü ilə onların vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Yerli 

büdcələrə ödənilən fiziki şəxslərin əmlak vergisinə onların mülkiyyətində olan 

binalarla yanaşı fiziki şəxslərə məxsus minik avtomobilləri üzrə də əmlak vergisi 

ödənilir. Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət 

vergisinin yerli büdcəyə alınması Vergi Məcəlləsinə uyğun həyata keçirilir. Belə 

ki, burada obyekti bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxsin gəlirli ilə gəlirdən 

çıxılan xərc arasındakı  fərq olan mənfəətdir. 

Digər bələdiyyə vergisi yerli əhmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən 

vergisidir. Mədən vergisi ödəyiciləri bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq 

sahələrindəki yerli tikinti materiallaı çıxaran fiziki şəxslər və müəssisələrdir. Bu 

zaman çıxarılan yerli əhəmiyyətli tikinti materialı vergi tutumunun obyekti hesab 

edilir. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq bələdiyyə büdcələrinin gəlirlərinə yerli 

vergilərdən başqa digər ödənişlər də aid edilmişdir.  

Ödənişləri vergilərdən fərqləndirən cəhət onların əvəzsiz olmamasıdır. Ödəniş 

və rüsumlar fiziki və hüquqi şəxslərə göstərilən hər hansı xidmətə və ya təqdim 

edilən hüquqa görə ödənilən pul vəsaitidir. 

Vergilərdən fərqli olaraq bu ödənişlər fiziki və hüquqi şəxslərin hər hansı 

fəaliyyəti üçün və ya icra etdiyi işə görə ödədiyi haqqdır. 

Yerli vergilər və ödənişlərin yığılmasına, yerli büdcələrə köçürülməsinə 

nəzarət bələdiyyələrin müvafiq komissiyaları, habelə yerli vətəndaşların 

yığıncaqlarda təklif olunan və bələdiyyə iclasında təsdiq olunan nəzarət 

komissiyaları tərəfindən həyata keçirilir. Bələdiyyələrdə yerli büdcənin  icrasına 

nəzarəti bələdiyyələr özləri həyata keçirir. 

Bələdiyyələrin iqtisadi  əsaslarından biri bələdiyyələrin mülkiyyətidir. Yerli  

özünüidarənin  inkişafı bu milkiyyətin miqyasından, strukturundan və 
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idarəolunmasından xeyli dərəcədə asılıdır. Aydındır ki,bələdiyyə mülkiyyətinin 

formalaşdırılması yerli özünüidarə orqanlarının yaradılmasında ən başlıca 

amillərdən biri kimi bələdiyyələrin müstəqilliyinin həlledici şərtidir. 

Ölkəmizdə mülkiyyətin digər növləri olan dövlət və xüsusi mülkiyyətlə 

yanaşı, bələdiyyə mülkiyyəti də toxunulmazdır və dövlət tərəfindən qorunur. 

Bələdiyyələrin bələdiyyə mülkiyyətinə sahiblik, ondan istifadə və onun barəsində 

sərəncam vermək hüququ vardır. 

Bu prinsip “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanununda öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda bu qanuna əsasən bələdiyyə 

mülkiyyətinin  tərkibinə əsasən aşağıdakılar: yerli vergilər və ödənişlər hesabına 

formalaşan yerli büdcənin vəsaiti, bələdiyyənin büdcədənkənar fondları, bələdiyyə 

müəssisələri və torpaqları, bələdiyyə mənzil fondları və qeyri-yaşayış binaları, 

dövlət və xüsusi mülkiyyətdə olmayan yollar, bələdiyyə təhsil, səhiyyə, 

mədəniyyət və idman müəssisələri və digər daşınar və daşınmaz əmlak daxil edilir. 

Bələdiyyələrin maliyyə resurslarının formalaşmasında mühüm amillərdən biri 

bələdiyyə mülkiyyətinin özəlləşdirilməsidir. Özəlləşdirmədən bələdiyyə büdcəsinə 

daxil olan vəsaitlər aşağıdakı istiqamətlərə xərclənir: 

-özəlləşdirilən müəssilərinin əmlak kompleksinə daxil olmayan və uyğun 

idarə orqanlarının icarəsinə verilən sosial-mədəni və kommunal-məişət 

obyektlərinin saxlanılmasına; 

       -bələdiyyə ərazisində yaşayan əhalinin sosial müdafiə tələbələrinin 

maliyyələşdirilməsinə; 

        -lazimi investisiya proqramlarınınhəyata keçirilməsinə; 

        - digər tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə.   

Bələdiyyə mülkiyyətinin formalşdırılması prosesində mühüm amillərdən  biri 

də bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakının verilməsi məsələsidir. “Bələdiyyə 

mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanununda göstərilən bələdiyyə əmlakının yaranması mənbələri aşağıdakılardır: 
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- bu qanuna və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq bələdiyyələrin 

mülkiyyətinə verilən dövlət əmlakı; 

        - bələdiyyələrin fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan və yaradılan əmlak; 

         - fiziki və hüquqi şəxslərin, beynəlxalq təşkilatların və fondların 

bələdiyyələrə könüllü maddi yardımı. 

Başlıca funksiyası yerli əhaliyə xidmət göstərməkdən ibarət olan 

bələdiyyələrin öz vəzifələrini yerinə yetirməsi onun maliyyə vəziyyəti ilə birbaşa 

bağlıdır. Bələdiyyə maliyyəsi bələddiyyənin başlıca hərəkətverici mənbəyidir və 

belə mənbəninn olması və ya zəif olması bələdiyyələrin fəaliyyətinə ən ciddi mənfi 

təsir göstərən amillərdəndir. 

Bələdiyyə maliyyəsinin formalaşması və istifadəsi müəyyən prinsiplərə 

əsaslanır. Bu pinsiplər: özünüidarəetmə, müstəqillik, aşkarlıq və yerli mənafeyin 

respublika mənafeiyi ilə uzlaşması prinsiplərindən ibarətdir. 

Özünüidarəetmə prinsipi bələdiyyənin özünün mahiyyətindən irəli gəlir. 

Qanunvericilik bələdiyyələrə öz maliyyə resurslarından sərbəst istifadə etmək 

hüququ verməklə onlar üçün əlverişli manevr inkanı yaratmış olur. Eyni zamanda 

özünüidarəetmə prinsipi bələdiyyə idarəcilərini və yerli sakinləri yerli maliyyə ilə 

bağlı daha məsuliyyətli qərar çıxarmağa məcbur edir. Çünki bələdiyyə 

maliyyəsindən qeyri-səmərəli istifadə nəticə etibarilə onların  özlərinin həyat 

səviyyəsinin pisləşməsinə gətirib çıxaracaqdır və yaşadıqları ərazilərin problemləri 

həll edilməmiş qalacaqdır. 

Bələdiyyə maliyyəsinin müstəqilliyi prinsipi əsasən bələdiyyənin yerli 

maliyyə barədə müstəqil sərəncam verməsində ifadə olunur. Bələdiyyələr onların 

mülkiyyətində olan iqtisadi resursları sata,özəlləşdirə və ya istifadəyə verə bilərlər. 

Bələdiyyə maliyyəsində necə istifadə etmək haqqında hec bir orqanın 

bələdiyyələrə göstəriş vermək və ya fəaliyyətinə müdaxilə etmək hüququ yoxdur. 

Bələdiyyə maliyyəsinin aşkarlıq prinsipi bələdiyyə maliyyəsi ilə bağlı 

fəaliyyətin şəffaf həyata keçirilməsində, əhalinin bu məsələ ilə bağlı 

məlumatlandırılmasında ifadə olunur. Aşkarlıq prinsipi o deməkdir ki , 
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bələdiyyələr yerli büdcənin layihəsi hazırlayarkən və istifadə edərkən,bələdiyyə 

əmlakına dair sərəncam verərkən və bələdiyyə üçün əhəçiyyət kəsb edən digər 

qərarlar gəbul edərkə nyerli əhalinin bu prosesə cəlb etməli və ya  ətraflı 

malumatlandırmalıdırlar. Qanunvericilik bəldiyyələrin üzərinə belə bir vəzifə 

goyur ki, bələdiyyələr hər maliyyə ilinin sonunda büdcənin icrası haqqında 

hesabatı təsdiq etməli və əhaliyə çatdırmalıdırlar.  

Yerli mənafeyin respublika mənafeyi ilə uzlaşması prinsipi bələdiyyələrin öz 

fəaliyyətini respublikada həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətə uyğun 

gurumlarını və qanunvericilikdə müəyyən edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində 

fəaliyyət göstərməyi nəzərdə tutur. Bələdiyyələr öz fəaliyyətlərində nə qədər 

müstəqil olmuş olsalar da, onların fəaliyyəti bütövlükdə respublikada həyata 

keçirilən sosial-iqtisadi siyasətdən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Buna görədə 

bələdiyyələrin yerli siyasəti respublikada həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətə 

uyğun olması və onu tamalaması təbiidir.Əəhalinin  sosial rifahının 

yaxşılaşdırılmasını və respublikanın iqtisadi dayaqlarının gücləndirilməsinə 

çalışmaq bələdiyyələrin bu istiqamətdə başlıca vəzifələridir. Qanunvericilik 

bələdiyyərin üzərinə belə bir vəzifə də qoyur ki, bələdiyyələr onların məşquliyyət 

dairəsinə aid edilmiş sahələrdə əhalinin əsas yaşayış tələbatının ödənilməsini 

dövlət sosial standartlarından aşağı səviyyədə təmin edə bilməzlər. 

!Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının  qanunu 

bələdiyyələrin  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmış 

qaydada və şərtlərlə məqsədli büdcədənkənar fondlar yaratmaq hüququnu təsbit 

edirr.Bələdiyyələrin büdcədənkənar fondları yerli maliyyənin tərkib hissələrindən 

biridir. Bu fondlar yerli əhəmiyyətli məsələlərin həll üçün zəruri pul vəsaitlərini 

əldə etmək məqsədilə yaradılır. 

Büdcədənkənar fondlar əsasən aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşır: 

- vətəndaşların idarə, müəssisə və təşkilatların könüllü ianələri; 

       -ətraf mühitin çirkləndirilməsi, təbii ehtiyatlardan qeyri-səmərəli istifadə və 

təbiəti mühafizə qanuvericiliyinin digər pozuntularına görə sanitar norma və 
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qaydaları pozulmasına görə edilən cərimələ, eləcə də  vurulan ziyanın ödənilməsi 

ilə bağlı ödənişlər. Bu cərimə və ödənişlərin məbləği təbiəti mühafizə tədbirlərinin 

keçirilməsinə istifadə olunur; 

     - tarixi- mədəniyyət abidələrinin dağıdılması və korlanmasından tutulan 

cərimələr. Vurulan ziyanın kompensasiyası üçün ödəmələr üzrə əldə olunmuş 

vəsait tarixi-mədəniyyət abidələrinin qorunması və bərpası üçün istifadə olunur. 

Bələdiyyələrinin büdcədənkənar fondlarının vəsaitləri bankda xüsusi hesabda 

cəmlənir, bələdiyyənin nümayəndəli orqanının qərarı ilə və yaradıldığı məqsədlər 

sahəsində xərcləri maliyyələşdirmək üçün istifadə olunur. Bələdiyyə müəyyən 

ərazidə məskunlaşmış əhalinin hüquq və azadlıqlarının qorunmasını, habelə yerli 

problemlərinin həllini təmin edən  müstəqil, kollegial idarərtmə orqanıdır. 

Yeni idarəetmə sisteminin – bələdiyyələrin yaradılması məsələsı öz əksini 

ölkə  Konstitusiyasında tapmışdır. Ölkə  Konstitusiyasının 4 bölməsi bütövlükdə 

bələdiyyələrin fəaliyyəti, səlahiyyətləti, vəzifələri və s. məsələləri tənzimləyir. 

Yerli özünüidarəetməni 5 ildən bir keçirilən seçkilər əsasında formalaşan 

bələdiyyələr  təmin edir. Respublikamızda  “ Yerli özünüidarə haqqında” Avropa 

Xartiyasının müddəaları əsas götürülərək yerli demokratiyanın, o cümlədən yerli 

özünüidarə orqanlarına seçkilərin qaydalarını, bələdiyyələri, bələdiyyə üzvlərinin 

statusunu, fəaliyyət prinsiplərini, bələdiyyələrin maliyyəsi,əmlak hüququ rejimini 

tənzimləyən qanuvericilik aktları qəbul edilmişdir.  Ilk dəfə bələdiyyə seçkiləri 

1999-cu ildə vətəndaşların yerli özünüidarəetmə hüququnu təmin olunması, dövlət 

mülkiyyətinin bölünərək onun bir hissəsinin, həmçinin dövlət səlahiyyətlərinin 

müəyyən hissəsinin bələdiyyələrə ötürülməsi yolu ilə yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının yaradılması, onların təşkili və həyata keçirilməsi məsələsinin təsbit 

olunması ilə dövlət idarəetməsində qeyri-mərkəzləşmə prosesinin hüquqi əsasları 

yaradıldı və həyata keçirilir. 

Bələdiyyələr tərəfindən yerli sosial-iqtisadi, ekoloji,kommunal və digər 

inkişaf proqramları işlənib hazırlanır,onların icrası təmin edilir qanunla 

bələdiyyələrə verilmiş digər əlavə səlahiyyətlər həyata küçirilə bələr. Qeyd olunan 
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səlahiyyətlərin icrası əhalinin iştirakı, onların rəyini nəzərə almaqla həyata keçirilir 

ki, bu da proqramların işlənməsi və reallaşdırılmasına əhlinin cəlb olunması,rəy 

sorğularının keçirilməsi yolu  ilə mümkündür.yerli özünüidarəetmənin təşkili və 

həyata keçirilməsi prosesində dövlətim qeyri- mərkəzləşdirmə  siyasətiözünü daha 

çox aşağıdakı istiqamətlərdə bürüzə verir: 

- yerli dövlət orqanları ilə əlaqələrin qurulmasında; 

- qeyri-dövlət təşkilatları ilə birgə pilot proqrmlarının tədbiqi yolu ilə yerıli 

özünüidarə orqanlarının müəyyən dərəcədə güclənməsində; 

- hakimiyyətin bir qisim yerli səlahiyyət  və funksiyalarının bələdiyyələrə 

verilməsi, onların maliyyə iqtisadi-sosial yaranmasında; 

- dövlət orqanları tərəfindən hüquqi və metodoloji yardımlarının 

göstərilməsində; 

- yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə inzibati nəzarətin təşkilində; 

- maliyyə, texniki cəhətdən yardımların göstərilməsində;  

- dövlət orqanının hüquqi, metodiki yardımı nəticəsində yerli büdcənin 

formalaşması imkanlarının yaranmasında. 

Bələdiyyələrin təşəküll tapması və səmərəli fəaliyyəti onları ictimai, alternativ 

xidmətlər yaratmaqla idarəetmə sisteminin təşkili imkanlarını artırır. Yerli 

özünüidarənin təkmilləşdirilməsi həm bələdiyyələrin fəaliyyətinin əsaslarından biri 

kimi ictimaiyyətlə əlaqələrin perspektivlərini artırır,həm də  yerli məsələlərin həlli 

imkanlarını yüksəldir. Dövlər idarəçiliyində dayanıqlı əlagələrinin qurulması nə 

qədər əhəmiyyət kəsb edirsə,yerli özünəidarəetmənin  təkmilləşməsi sahəsində 

dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində bələdiyyətlərin ictimai qurumlarla və yerli 

əhali ilə  dayanaqlı əlaqələri və dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasubətlərin 

qurulması da bir o qədər əhəmiyyət  kəsb edir. 

Aydındır ki, bələdiyyələrin maliyyə - iqtisadi fəaliyyətində yerli büdcənin 

tərtibi, təsdiqi və icrası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yerli büdcənin 

hazırlanmasında planların, xüsusilə strateji planların nəzərə alınması zəruridir. 

Məlumdur ki, büdcə bu  və ya digər təşkilatın real məqsəd və hədəflərini əks 
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edtirən maliyyə sənədidir. Büdcə özündə təşkılatın gündəlik fəaliyyət göstərmək  

və məqsədlərinə çatmaq üçün sərf etdiyi maliyyə vəsaitlərini,eləcə də mövcud gəlir 

mənbələri və onların həcmini əks etdirir. Büdcə qarşıdakı bir neçə ili əhatə edən 

strateji plan əsasında hazırlanmalıdır, çünki bir illik planlar qısa müddəti əhatə 

etdiyindən gələcəkdə qarşıya çıxa biləcək ehtiyacları müəyyən imkan verməyə 

bilər. 

Yerli büdcələr bir sıra keyfiyyətlərə malikdir. Qanuna uyğun olaraq 

bələdiyyələr öz büdcələrini müstəqil hazırlayaraq təsdiq edir, onun icrasını həyata 

keçirirlər. Heç bir qurum və ya rəsmi şəxs bələdiyyələrə büdcədən necə  istifadə 

etmələri barədə göstəriş vərə bilməz. Yerli büdcələr ölkədə mövcud olan büdcə 

sisteminəvə qanunvericilikdə əks etdirilən vahid büdcə təsnifatının ümumi 

prinsiplərinə uyğun olmalıdır. 

Bələdiyyə büdcəsi şəffaf olmalıdır. Bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflıq əsas 

prinsiplərdən biridir. Bələdiyyələr yerli büdcə layihəsini hazırlayarkən və ya icra 

edərkən bu proresə yerli əhalini cəlb etməli və onları davamlı olaraq büdcə 

haqqında məlumatlandırılmalı və  ya onların bu proses barədə məlumatı  olması 

üçün şərait yaratmalıdırlar. 

Büdcənin tərtibində onun göstəricilər asasında planlaşdırılması xüsusi         

yer tutur. Bələdiyyə büdcəsi  növbəti il üçün büdcə təkliflərini gəlir xərclərə 

əsaslanaraq  planlaşdırılır. “Bələdiyyələrin  maliyyəsinin əsasları haqqında” AR 

qanuna müvafiq olaraq, yerli büdcə layihələri bələdiyyənin mövcud və gələcək 

idarəetmə fəliyyətinin, sosial-iqtisadi planlarının və məqsədli proqramlarının 

qiymətləndirilməsi əsasında işlənib hazırlanır. 

Büdcənin gəlir hissəsi müəyyən mənbələrə əsaslanaraq tərtib edilir.Buna görə 

də büdcənin gəlir hissəsinin araşdırılması zamanı gəlirin həcmi müəyyən 

edilməlidir. Ötən ilin büdcəsini təhlil etməklə müxtəlif gəlir mənbələrindən daxil 

olan gəlirin artması və ya azalması müəyyənləşdirilməlidir.Digər məsələlərlə 

yanaşı, xərclərin güzgün bölüşdürülməsi də vacib amildir. Büdcənin xərc 

hissəsisndə daha ciddi yanaşma tələb olunur və buna xüsusi diqqətin yetirilməsi 
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zəruridir. Yerli bələdiyyə büdcə prsesi özünüidarəetmə orqanlarının, onların 

büdcəsinin planlaşdırılması, müzakirəsi və təsdiqi, yerli büdcənin icrası və yerli 

büdcənin icrasına nəzarəti özündə birləşdirir. 

Büdcə prosesinin səmərəli nəticələrə gətirib çıxarması üçün onun strateji 

planla  əlaqəli hazırlanması  və həyata keçirilməsə  tələb olunur. Bu proses qanuna  

və bələdiyyə nizamnaməsinə uyğun olaraq ardıcılıqla  həyata keçirilməlidir. 

Bələdiyyələr növbəti büdcə ilinin başlanmasına 11 ay qalmış yerli büdcənin 

layihəsini tərtib etməyə başlamalıdırlar. Cari ilin aprel ayının 15-dən büdcənin ilk 

proqnozları hazırlanaraq bələdiyyə iclasına təqdim olunmalı, dövlətdən müəyyən 

maliyyə yardımı almaq üçün ən qeci ayın 1-ci 10 gününə təsdiq olunmuş yerli 

büdcə layihəsi bələdiyyə fəaliyyətini əks etdirən digər lazimi sənədlərlə birgə 

Maliyyə Nazirliyinə təqdin olunmalıdır. Büdcə layıhəsi ilə bağlı hazırlıq işləri iyul 

ayından başlayaraq bələdiyyə büdcəsinin əldə olunan göstəriciləri əsasında 

bələdiyyələrin müvafiq komissiyalarında müzakirələr aparılmalıdır.Bu müzakirələr 

sentyabrda yekunlaşmalıdır. Oktyabrın 15-də bələdiyyənin büdcə komissiyası 

büdcə layihəsini bələdiyyə  iclasının müzakirəsinə verilməlidir. 

Yerli büdcənin layihəsi dekabr ayının 20-gec olmayaraq bələdiyyə iclasına 

təsdiq olunmalıdır. 

Yerli büdcə və strateji plan arasında əlaqə bələdiyyənin fəaliyyətinin 

qurulması üçün tələb olunan birinci addımdır. Strateji plan bələdiyyə üçün bir 

mayakdır və onun fəaliyyətinin planlaşdırılmış və məqsədəuyğun icrasına imkan 

yaradır. Strateji planı olmayan bələdiyyə nəyə nail olmaq və necə idarə etmək 

barədə heç bir fikrə malik olmayacaq. Strateji plan, eyni zamanda, bələdiyyələr 

üçün, büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə etmək baxımından böyük əməmiyyətə 

malikdir. Çoxsaylı problemlərin mövcudluğu bələdiyyələrə onları həll etmək üçün 

kifayyət qədər maliyyə vəsaitinə malik olmasını tələb edir. Bələdiyyələrin öz 

ərazilərində problemlərin həllində maraqlı olmalarına baxmayaraq, maliyyə 

vəsaitlərinin çatışmazlığı üzündən onlar qısa zamanda həmin problemləri həll 

etmək  imkanına malik deyillər. Buna görə də bələdiyyələr maliyyə vəsaitlərinə 
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ehtiyatla  yanaşmalı, prblemləri dərin təhlil etməli və müəyyən zaman çərcivəsində 

bu problemləri necə həll edə biləcəklərini müəyyən etməlidirlər. Başqa sözlə, 

bələdiyyələr yalnız dəqiq strateqiyaya, daha doğrusu, strateji plana malik olduğları 

halda, öz problemlərinin həllinə tədricən nail ola bilərlər. 

Strateji plan bələdiyyənin əsas məqsədlərini müəyyən edir və bu məqsədlər 

cəmiyyət və bələdiyyə rəsimləri tərəfindən qəbul olunur. Buna görə də 

bələdiyyələr növbəti il üçün xərcləri bölüşdürərkən bu məqsədləri mütləq nəzərə 

almalı və bölüşdürməni müvafiq qaydada yerinə yetirilməlidirlər. Bəzi hallarda 

büdcə planlarının  reallaşdırılmaması  və gəlirin müəyyən dərəcədə azalması 

mümkündür. Strateji planlaşdırma məsələlərin qısa və uzun müddət üçün 

fəaliyyətin mühüm sahələrini əhatə edir, mümkün maliyyə resurslarının səfərbər 

olunmasını və daha səmərəli fəaliyyət ehtimalını gücləndirir. Strateji planlaşdırma 

dəyişikliyin idarə olunmasını və mümkün olan ən yaxşı gələcəyin yaradılmasına 

yönəlmiş sistemli prosesdir. Bu proses bələdiyyələr aşkar edilmiş problemlərin 

həlli məqsədilə məhdud resurslarından istifadə etməyə və əhatə resursları tədqiqi 

etməyə imkan verir. Beləliklə, strateji plan bələdiyyənin inkişaf kursunu 

sənədləşdirir. Strateji planın faydalılığı aşağıdakılardan  irəli gəliri: 

- bələdiyyənin  təşkilatı strukturun inkişafı; 

- strateji düşüncənin və fəaliyyətin təşviq edilməsi; 

- qərarvermə prosesinin təkmilləşdirilməsi; 

- bələdiyyənin bir tə təşkılat kimi məsuliyyətinin və işinin dəstəklənməsi; 

- qərar qubul edənlərə öz vəzifə və öhdəliklərini yerinə yetirməkdə kömək; 

-bələdiyyə tərəfindən hazırlanan işgüzar və iqtisadi inkişaf, rabitə, nəqliyyat, 

xidmətlər və sərmayə üzrə daha ətraflı planlar üçün əsas yaratması. 

Yerli büdcə prosesinin bələdiyyələrin perspektiv inkişafının strateji 

planlaşdırılması ilə əlagələndirilməsi yerli özünüidarəetmənin fəaliyyətininin 

səmərəliliyinə nail olunmasında həlledici rol oynayır. Buna görə də ölkəmizdə 

bələdiyyələrinin bu sahədəki fəaliyyəti daha da təkmilləşdirilməlidir. 
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II FƏSİL. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin maliyyəsinin mövcud      

vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi. 

2.1. Regional sosial-iqtisadi inkişafda bələdiyyə maliyyəsinin rolunun 

qiymətləndirilməsi 

Bələdiyyələrin yaradılması Azərbaycanın  dövlət quruculuğunda yeni mərhələ 

olmuşdur. Yerli özünüidarəni təmin etməklə yanaşı bələdiyyələr respublikamızda 

regionların,o cümlədən ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrinin sosial-iqtisadi inkişafının 

həyata keçirilməsində mühüm rol oynamalı idi. Bələdiyyələr yaradılarkən yerli 

inkişafla bağlı bir sıra məsələlər onların səlahiyyətinə verilmiş və əhalinin sosial-

iqtisadi vəziyyətilə bağlı mühüm vəziflər bələdiyyələ həvalə edilmişdi. 

Bələdiyyələr yaradılarkən onlara öz fəaliyyətində müstəüilliyin verilməsi 

regional sosial-iqtisadi inkişafda yerli özünüidarə orqanları üçün özünəməxsus 

məsuliyyət və vəzifələr müəyyənləşdirilib. Bələdiyyələrin qarşısında duran 

vəzifələri yerinə yetirmək üçün müxtəlif şərtlər tələb olunur.Bu şərtlərin arasında 

əsas yeri bələdiyyələrin geniş  maliyyə potensialına malik olmasını tutur. Maliyyə 

imkanları yerli özüidarə qurumlarının inkişafı üçün bazisdir, yerdə qalan şərtlər 

ikinci dərəcəli  rola malikdir. Bələdiyyələrin maliyyə vəziyyətini qiymətləndirmək 

üçün istifadə oluna biləcək ən vacib indikator onların büdcələridir.Bələdiyyə 

büdcələri vahid büdcə siteminin mühüm tərkib hissəsi kimi həmin sistemin ilk 

həlqəsi hesab olunur. 

AR-ın büdcə  sistemnidə bələdiyyə bedcələrinin yerini büdcə  sisteminin 

quruluşunu əks etdirən aşağıdakı sxemdən görmək olar 

Sxem 2. 
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Sxemdən də göründüyü kimi bələdiyyələr bilavasitə yaşayış məntəqələri üzrə 

yaradılır və hər bir bələdiyyə böyüklüyündən və ya kiçikliyindən asılı olmayaraq 

öz büdcəsinə malikdir. 

Bələdiyyə büdcələrinə yalnız yerli özünüidarəetmə orqanlarının konkret dövr 

üçün gəlir və xərclərini əks etdirən rəgəmlər, cədvəllər və ya gəlirləri və xərcləri 

bir-birini tamamlayan adi bir balans kimi baxmaq azdır. Çünki büdcə məqsədlərini 

və onun qarşısında duran vəzifələri əks etdirən əsas maliyyə sənədidir. Əgər belə 

olmasa idi, bütün bələdiyyələrin büdcələri bir-birini təkrarlayan standart sənədlər 

dəstindən başqa bir şey olmazdı. Halbuki, bir bələdiyyənin büdcəsində aparatın 

saxlanması, başqa birisində sosial-yönümlü xərclər üstünlük təşkil edir. 

“ Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” AR qanununda göstərilir ki, 

yerli büdcə bələdiyyənin sələhiyyətlərini həyata keçirmək üçün formalaşan və 

istifadə olunan vəsaitlərin məcmusudur. Büdcə gəlirlərinin strukturu regionlar üzrə  

kəskin fərqlənir. Bununla bağlı iki mühüm tendensiyanı xüsusilə qeyd etmək olar. 

Əvvəla, bələdiyyə büdcələrinin gəlirlərində vergi daxilolmaları o qədər yüksək 

paya malik deyil. Halbuki,  həm “ Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında”, 

həm də “Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” qanunlarda da  müəyyən 

edildiyi kimi, yerli özünüidarə qurumlarının büdcələrinin gəlir mənbələrinin adları 

içərisində müxtəlif tədiyə növləri say etibarı ilə daha çox  paya malikdir.Lakin 

yarandığı dövrdən hazırkı vaxta kimi bələdiyyə büdcələririnin  gəlirlərindən dövlət 

büdcəsində ayrılan dotasiya əhəmiyyətli yer tutur. Bələdiyyələrin iqtisadi vəziyyəti 

dotasiya olmadan onların büdcələrin formalaşdırmağa imkan vermir. 

Bələdiyyə büdcələrinin dotasiyadan asılılığının yüksək olması müsbət hal 

sayıla bilməz.Çünki kənar mənbələrin bələdiyyələr üçün etibarlı və dayanıqlı 

maliyyə bazası olmadığını nəzəra alsaq, belə vəziyyət yerli özünüidarəetmə 

qurumlarını hər an maliyyə böhranı ilə üzləşdirilə bilər. Respublikamızda 

bələdiyyələrin yalnız xüsusi gəlirləri deyil, həm də ayrılan yardımlarla birgə 

ümumi gəlirləri çox kiçikdir. Hal-hazırda yerli bələdiyyə büdcələrinin təhlili, gəlir 

və xərclərin faktiki səviyyəsində də aydın göstərir ki, yerli özünüidarəetmə 
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qurumları olduqca zəif maliyyə potensialına malikdir. Bələdiyyələrin hazırki 

maliyyə imkanları ilə onların səlahiyyət yükü arasında kəskin disproporsiyanın 

olması aydın görünür və yerliözünüidarə qurumlarının qanunvericiklə üzərinə 

düşən səlahiyyəti dolğun rellaşdıra bilməməsinin əsas səbəbi də budur: 

Maliyyə vəsaitlərinin məhdudluğu bələdiyyələrin passivliyinə haqq qazandıra 

bilməz. Hər bir bələdiyyə öz ərazisində göstərilməli olan sosial və ictimai 

xidmətlərin real dəyərini dəqiq müəyyən etməlidir. Bunun  üçün isə hazırda istər 

dövlət büdcəsinin, istərsə də bələdiyyə büdcələrinin hazırlanması zamanı tədbiq 

olunan “ əvvəlcə gəlirlərin müyyənləşdir, xərcləri isə ona uyğunlaşdır” 

praktikasından imtina etmək lazımdır. Ona görə də hər bir bələdiyyənin  büdcə 

prioritetlərinin müəyyələşdirilməsinə ciddi ehtiyac var. 

Bələdiyyələrin maliyyə sisteminin təşəkkülü və inkişafı menecmentdən 

əhəmiyyətli asılı  olur. Buna görə də bələdiyyə maliyyə fondlarının yaradılması və 

istifadəsi prosesinin nəticələrinin daimi optimallaşdırılması üçün məqsədyönlü 

idarəetmə zəruridir. 

Bələdiyyələrin məqsədi sosial xidmətlərin təminatının maliyyə əsaslarını 

yaratmaq və makroiqtisadi tənzimlənməni reallaşdırmaqdır. Bu aşağıdakı 

vəzifələrin yerinə yetirilməsini zəruri edir: 

    -sosial məhsullara olan yerli və bu tələbatın ödənməsi üçün lazım  vasaitlərinin 

həcmini müəyyənləşdirmək ; 

    -bələdiyyələrin maliyyə fodlarının formalaşması və istifadəsi  yolu ilə ictimai 

sektorun səmərəli fəaliyyətinin təmin olunması; 

     -bələdiyyə maliyyə fondlarının iqtisadi effektiv və ssial ədalətli 

istifadəsinireallaşdırmaq; 

     -dövlət  sosial proqramlrının reallaşdırılması ilə yerli özünüidarənin qarşılıqlı 

əlaqələndirilməsi. 

Yerli büdcələrin formalaşdırılmasında 17 iyun 2003-cü ildə təsdiq edilmiş  

“Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə”  xüsusi əhmiyyətə 

malikdir. Yerli vergi və ödənişlərin ödəyiciləri ilə yerli vergitutanlar arasında 
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qarşılıqlı münasibətlərin  tənzimlənməsi və yerli “ vergi müfəttişliyinin” 

fəaliyyətinin ümumi əsasları bu Əsasnamə ilə müəyyən edilir və burada yerli vergi 

xidməti orqanının vəzifə və hüquqları öz əksini tapır. Əsasnamədə bildirir ki, 

bələdiyyə vergi xidməti orqanı yerli vergilərin və ödənişlərin “müəyyən” edilmiş 

qaydada hesablanmasına, vaxtında və tam məbləğdə yerli büdcələrə ödənilməsinə 

nəzarəti həyata keçirir. Yerli vergi və ödənişlər üzrə borcların, bu borclar üzrə 

hesablanmış faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qanuni qaydada alınması da 

əsasnamə ilə bu orqana həvalə edilir. Bu vergi və ödənişlərin ödəyicilərinin 

uçotunu aparmaq, ödəyicilərin hüquqi və qanuni maraqlarını qorumaq, onların 

sorğu və şikayətlərinə baxmaq səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə bələdiyyələrə 

təkliflər vermək, ödəyicilərə yerli vergilərə aid normativ-hüquqi aktlar və 

bələdiyyə  qərarları haqqında məlumatı vermək bu orqanların vəzifəsi hesab 

edir.Yerli vergi  xidməti orqanı, məsələn, fiziki şəxslərin əmlak və torpaq vergisi 

ödəyicilərinə bu vergilərin tutulması metodları barədə məlumat verməlidir. Daha 

dəqiqi, ödəyicilərə “ Vergi Məcəlləsi”, “Yerli vergi və ödənişlər  haqqında” AR 

Qanununun  tələbləri izah edilməlidir. Çünki göstərilən ganunvericilik sənədləri 

bələdiyyə maliyyə sisteminin idarəedilməsinin, yerli idarəetmə orqanların, yerli 

maliyyə fondlarını yaradılmasında rolunun qiymətləndirilməsi baxımından 

faydalıdır. 

Bələdiyyələrin fondlarının vəsaitlərinin istifadəsi birbaşa bələdiyyənin özü və 

icra aparatı tərəfindən həyata keçirilir.  

Yerli maliyyənin idarə edilməsinin istər hüquqi əsasları, istərsə də maliyyə 

idarəetmə fəaliyyəti  müəyyən prinsiplərə uyğun olmalıdır. Ümumilikdə dövlət və 

bələdiyyə maliyyəsi ədalətlilik, vahidlilik, əlahiddəlik, spesifiklik, dəqiqlik, 

şəffaflıq, prinsiplərinə əsaslanmalıdır. 

Maliyyə sistreminin fəaliyyəti ümumi ictimai məsələlərlə yanaşı xüsusi 

ictimai məsələlərin də həllinə diqqət ayırmalıdır. Yəni, maliyyə menecmentində 

əlahiddəlik prinsipinə əməl edilməsi zəruridir. 
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Bələdiyyə maliyyə sisteminin mahiyyətindən irəli gələn başqa spesifik 

cəhətlər- bu sferanın bütövlükdə maliyyə sistemindən fərqləndirilən cəhətlər isə 

spesifikliyi maliyyə menecmentinin əsas prinsiplərindən  birinə çevirir. 

Bələdiyyələr ardıcıl olaraq hər il müəyyən sosial xidmətlər göstərir. Hər il 

yerli büdcə lyihələri müəyyənləşmiş zamanda hazırlanır, təstiqlənir, icra edilir və 

müəyyən edilmiş vaxtlarda vergilər toplanır, əhalinin müxtəlif ictimai tələbləri 

ödənir . 

Bələdiyyə maliyyə sisteminin  dəqiq işləməsi də zəruridir. Belə ki, büdcədə 

yol verilən qeyri-dəqiqliklər, məsələn, büdcə gəlirlərnin planlaşdırılan səviyyədən 

aşağılığı ictimai sektorda kifayət qədər problemlər yarada bilər. 

Maliyyə menecmenti üçün əsas prinsiplərdən biri də şəffaflıq (aşkarlıq) 

prinsipidir. Bələdiyyələr  planlaşdırılan və icra edilən ictimai layihələr barədə 

mümkün qədər əhalini məlumatlandırılmalıdır. 

Yerli özünüidarəetmə orqanları dövlət hakimiyyət orqanları sisteminə daxil 

olmadığı üçün bu prinsip nəzərdə tutur ki, bələdiyyələr daha ümumi qanunvericilik 

müddəalarını pozmadan öz daxili və  inzibati strukturlarını özləri elə müyyən 

etsinlər ki, bu yerli tələbatlara cavab versin və səmərəli idarəetməni təmin etsin. 

Yerli özünüidarəetmə orqanlarının və vəzifəli şəxsləri ilə qarşılıqlı münasibətləri 

də bu prinsip əsasında qurulur.Bələdiyyələr qaninvericiliklə onlara verilmiş ayrı-

ayrı dövlət səlahiyyələtlərini realaşdırmaqla, həmçinin dövlət  hakimiyyət 

orqanlarının qəbul etdiyi qərarları həyata keçirməklə qanuna uyğun olaraq yerli 

səviyyədə dövlət orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsinə 

yardım göstərməklə dövlət hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətdə olurlar. 

Yerli özünüidarəetmə orqanlarının maliyyə vəsaitləri qanunla ona verilmiş 

səlahiyyətlərə uyğun olmalıdır. Bu prinsip ölkə Konstitusuyasında və qanunlarında 

öz əksini tapmışdır. Bu prinsip reallaşdırılmadan yerli özünüidarəetmənin 

müstəqilliyini , reallığını və səmərəliliyini təmin etmək mümkün deildir. Qanun 

vericilik yerli özünüidarəetmənin iqtisadi və maliyyə müstəqilliyinə zəmanət 

verməklə diqər mülkiyyət növləri ilə yanaşı, bələdiyyə mülkiyyətini də qəbul və 
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müdafiə edir. Yerli özünüidarəetmə orqanlarının səmərəli  iqtisadi və təsərrüfat 

fəaliyyətinin təmin olunması ən vacib məsələdir. Lakin bu məslənin yerli 

özünüidarəetmə orqanlarının müstəqilliyi olmadan, onlara uyğun real resurslar 

verilmədən həll etmək mümkün deyildir və bu məsələ qanunvericilikdə öz əksinin 

tapmişdır.  

Qanunvericilik bələdiyyə büdcələrinin minimal büdcə təminatı normativləri 

əsasında  təmin olunmasına da zəmanət verir. Yerli özünüidarəetmə orqanları 

onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş sahələrdə  əhalinin əsas həyati təlabatlarını 

nominal dövlət standartları səviyyəsindən aşağı olmamaqla təmin etməlidirlər. Bu 

standartların yerinə yetirlməsinə dövlət tərəfindən yerli büdcələrə transferlərin 

edilməsi yolu ilə zəmanət verilir. Lakin bələdiyyələr kifayət qədər resurslara malik 

olmadığı üçün hazırda yerli məsələlərin həllində onların tam müstəqilliyindən 

danışmaq olmaz. Buna görə də bələdiyyə büdcələrinin gəlirlərinin formalaşması 

mexanizmi və ya mənbələrində dəyişiklik edilməsi, onun təkmilləşdirilməsi 

zəruridir. 

Bu prinsipin reallaşdırılmasına vacib zəmanətlərdən biri qanunvericilikdə 

yerli özünüidarəetmə orqanlarına həvalə olunmuş ayrı-ayrı əlavə dövlət 

səlahiyyətlərinin maliyyələşdirilməsi və dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində 

yaranmış əlavə xərclərin konpensasiya edilməsi haqqında müddəaların olmasıdır. 

Bələdiyyə orqanlarında yerli məsələlərin praktiki həlli sayəsində məgsədi  

vəzifənin köklü sürətdə  dəyişdırılməsi üçün də standartlarlarında və nominal 

normativlərin müəyyənləşdirilməsi çox vacibdir. Bələdiyyə iqtisadiyyatının, onun 

idarəciliyinin xüsusiyyətlərinin dərindən bilmək səmərəli təsərrüfatcılıq, ərazi 

səmərəli idarə olunması və yerli özünüidarəetmənin üzərinə düşən vəzifələrin 

reallaşdırılması üçün artıq həll edici amilə çevrilir. 

Hakimiyyəti orqanların bələdiyyələrin təşəkkülü və inkişafı üçün zəruri 

hüquqi, təşkilatı və maddi maliyyə şəraiti yaradır və yerli özünüidarə hüququnun 

həyata keçirməkdə əhaliyə kömək qöstərirlər. Bu məsələnin reallaşdırılması yerli 

özünüidarəetmənin inkişafı sayəsində dövlət siyasətinin məzmunun təşkil edir. 
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Yerli özünüidarəetməyə dövlət zamanətlərinin təmin olunması sahəsində, 

həmcinin dövlət hakimiyyət orqanları və yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən 

qanunvericiliyə əməl olunmasının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının normativ 

aktlarının icrasının təmin edilməsi sahəsində yerinə yetirilməli olan bir sıra 

vəzifələr nəzərdə tutulur. Bu vəzifələrə misal olaraq yerli özünüidarəetmənin  

dövlət hakimiyyət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranmış əlavə xərclərinin 

ödənilməsi sahəsindəki konstitusiya hüququnun təmin edilməsi, yerli 

özünüidarəetmə  orqanlarının onlara həvalə edilən ayrı-ayrı dövlət səlahiyyətlərini 

yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan maddi və maliyyə vəsaitləri ilə təmin olunması 

müasir bələdiyyə idarəciliyi texniloqiyaları işlənib hazırlanması və s. göstərmək 

olar. 

Yerli özünüidarəetmənin inkişafını təmin etməyə imkan verən bir sıra 

mexanizmlər mövcuddur. Bu mexanizimlərin yerli özünüidarəetməyə yardım 

proqramlarında  kompleks şəklində istifadə olunması  və yerli özünüidarəetməyə 

yardım sahəsində dövlıt siyasətinin daha səmərəli reallaşdırılmasına imkan verə 

bilər. 

Yerli özünüidarəetmənin mövcud inkişafı bələdiyyə institutlarının dövk\lət 

dəstəyini dəfələrlə gücləndirilmiş, yerli işlərin  ümumdövlət maraqları ilə 

birləşməsinə, bələdiyyələrin dövlət orqanlarından güclü inzibati və maliyyə 

asılılığının yaranmasına səbəb olmuşdur ki, bu da bələdiyyələrin fəaliyyətində 

özünüidarəetmə elementlərinin sıxışdırılmasına və arxa plana keçirilməsinə gətirib 

çıxarmışdır.  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, yerli büdcə müstəqildir və bələdiyyələr yerli 

büdcə ilə bağlı  siyasətlərini öz mülahizələrinə və yerli şəraitə uyğun həyata 

keçirirlər. Lakin yerli büdcənin  müstəqilliyi o demək deyildir ki, bələdiyyələr bu 

fəaliyyəti əlahiddi olaraq həyata keçirirlər və dövlət orqanları ilə hər hansı əlaqəsi 

yoxdur. Yerli büdcə məsələlərində bələdiyyələrlə dövlət orqanları arasında sıx 

əməkdaşlıq  mövcuddur. Bələdiyyələrin yerli büdcə məsələlərində dövlət orqanları 
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iля мцнасибятляри мцхтялиф формаларда тязащцр едир. Бу йерли бцджянин 

формалашдырылмасындан тутмуш ижрасынадяк олан бцтцн мянбяляри ящатя едир.  

Илкин олараг йерли бцджя иля дювлят органлары арасында мцнасибятляр йерли 

бцджялярин мцстягиллийня дювлят зяманятиндя юз яксини тапыр. «Бялядиййялярин 

малиййясинин ясаслары щаггында» Гануна мцвафиг олараг йерли бцджялярин 

мцстягиллийиня дювлят зяманят верир вя бу дювлят зяманятинин нядян ибарят 

олдуьуну биз йухарыда гейд етдик. Лакин дювлят бялядиййя бцджясинин 

мцстягиллийиня зяманят верся дя онун ющдяликляриня мясулиййят дашымыр. Бу, о 

демякдир ки, бялядиййяляр йерли бцджя вясаитиня мцстягил сярянжам вердикляри 

кими, онун ющдяликляриня дя бирбаша олараг юзляри мясулиййят дашыйрлар.  

Дювлят органлары йерли бцджянин формалашдырылмасы просесиндя дя 

мцхтялиф васитялярля иштирак едирляр. «Бялядиййялярин статусу щаггында» Гануна 

ясасян дювлят органлары бялядиййяляря верилмиш сялащиййятлярин нормал йериня 

йетирилмясиня кифайят едян йерли бцджялярин зярури хяржляринин юдянилмяси цчцн 

эялир мянбялярини тясбит етмяк йолу иля бялядиййялярин бцджялярини 

формалашдырырлар.  

Бялядиййя бцджяляринин мядахил щиссяси дювлят бцджяси гябул едиляркян 

мцвафиг бялядиййяляр цзря щяр ил нязярдя тутулур. Яэяр минимум йерли бцджянин 

мядахил щиссяси эюстярилян эялир мянбяляри щесабына тямин едиля билмирся, онда 

дювлят органлары дювлят бцджясинин диэяр эялир мянбялярини бялядиййяляря веря 

билярляр вя бу заман йерли бцджялярин яввялки илдян кечян сярбяст галыглары 

щесаба алынмыр. Бундан башга дювлят органлары бялядиййялярин тягдим етдикляри 

йерли бцджя лаищясиня уйьун олараг йерли бцджянин кясир щиссясини юrтмяк цчцн 

дювлят бцджясиндян дотасийа айырырлар.  

Ганунверижилик вя ижра щакимиййяти органлары тяряфиндян бялядиййяляря 

ялавя сялащиййятляр щяваля едиликдя онлары бу сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси 

цчцн зярури малиййя вясаити иля тямин етмялидирляр. Щал-щазырда бялядиййяляр 

тяряфиндян айры-айры дювлят сялащиййятляринин щяйата кечирилмяси цчцн зярури 

малиййя вясаити щяр ил Азярбайжан Республикасынын дювлят бцджясиндя нязярдя 

тутулур. 
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Qанунверижилик нязярдя тутур ки, яэяр ижра щакимиййяти органларынын 

qərarları нятижясиндя йерли бцджялярин эялирляринин азалмасы вя йа хяржляринин 

артмасы баш верярся, бу щалда уйьун азалма вя йа артма мябляьляри бу 

гярарлары гябул едян органлар тяряфиндян компенсасийа олунuр. Бялядиййялярин 

ялавя хяржляриня сябяб олан дювлят органларынын гярарларыны бялядиййяляр онлара 

компенсасийа кими верилмиш вясаит щяддиндя щяйата кечирирляр.  

Bялядиййялярин зяиф дахили малиййя ещтийатлары щесабына йерли проблемляри 

щялл етмяси мцмкцн дейилдир. Буна эюря дя ганунверижилик бялядиййяляря юз 

малиййя имканларыны эцжляндирмяк, истещсал вя хидмят сферасыны эенишляндирмяк 

цчцн мцвафиг малиййя гурумлары иля мцстягил мцнасибятляр йаратмаг 

щцгугуну нязярдя тутур.  

Бялядиййялярин малиййя базарында иштиракы, кредит тяшкилатлары иля 

ялагяляриндя щяр щансы ярази мящдудиййяти йохдур. Bялядиййяляр истянилян 

резидент кредит вя сыьорта тяшкилатлары иля ишэцзар мцнасибятлярдя ола билярляр. 

Бялядиййялярин бу тяшкилатларла гаршылыглы ялагяси онлар арасында баьланмыш 

мцгавиля ясасында щяйата кечирилир. Бялядиййялярин кредит тяшкилатлары гаршысында 

ющдялийиня эюря мясулиййяти бялядиййялярин юз цзяриня дцшцр. Бu  ющдяликляря 

эюря дювлят щеч бир щалда мясулиййят дашымыр.  

Бялядиййялярин верэи йолу иля эялир ялдя етмяляринин мцхтялиф методлары 

вардыр: А Р-да бялядиййя верэиляри Верэи Мяжяллясиня эюря мцяййян едилиб вя 

тамамиля йерли бцджяляря дахил едилир. Верэиляр бялядиййялярин ижра органлары 

тяряфиндян топланыр. Бу заман бялядиййялярин айры-айры верэи нювляри цзря 

эцзяштлярин верилмяси щцгугу вардыр.  

Верэи мянбяляринин ганунла бюлцнмяси нятижясиндя йерли юзцнцидаряляр 

малиййя бахымындан там мцстягил щала эялир. Малиййя жящятдян мцстягил щала 

эялян йерли юзцнцидаря ващидляринин фяалиййятини даща йахындан излямяк имканы 

олан сечижилярин ижтимаи ряйи, йерли юзцнцидаряляри юз гярарларында сечижи 

мянафейини нязяря алмаьа мяжбур едяжяйиндян сакинляр гаршысында 

мясулиййятляри артыр.  
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Азярбайжан Республикасында юзцнцидаря бцджяляриня щяваля едилян 

верэиляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- физики шяхслярин ямлак верэиси. Ямлак верэиляринин йерли юзцнцидаряляря 

верилмясинин ясас ики сябяби вардыр: биринжиси, верэи обйектляринин йерли 

юзцнцидарялярин сярщядляри дахилиндя йерляшмяси, икинжиси, ямлак дяйяриня тясир 

едян амилляр арасында бялядиййя хидмятляринин ящямиййятли йер тутмасы. Биринжи 

амил ижаря дяйяри (валеур ложативе) цзяриндян верэилямяни ясасландырыр. Бу 

заман щяйата кечирилян гиймятляндирмя заманы бинанын нормал шяртляр 

дахилиндя веря биляжяйи халис эялир, сонра ися бу эялирлярдян верэи дяряжяси, башга 

сюзля, верэи гиймяти мцяййянляшдирилир. Ямлакын сайынын чохлуьу вя мцхтялифлийи 

гиймятляндирилмяни чятинляшдирир. Онлардан биринжиси кющня гиймятляри 

мцтянасиб олараг йцксялтмяк, икинжиси йенидян ясаслы гиймятляндирилмялидир.  

Щал-щазырда ямлакла (торпагла) баьлы верэилярин ашаьыдакы нювляриндян истифадя 

едилир: 

- физики шяхслярдян ямлак верэиси – бу верэи юлкя яразисиндя мцлкиййяти 

олан физики шяхслярдян ялдя едилир. Верэи дяряжяси ямлакын инвентар дяйяринин 

мцяййян фаизи гядяр мцяййянляшдирилир. Щесабланан верэи бялядиййя бцджясиня 

дахилдир;  

- мцяссисялярин ямлакындан верэи – сюзц эедян верэинин юдяйижиляри 

щцгуги шяхсляр олур. Верэи дяряжясини мцяййянляшдирмяк цчцн щямин ямлакын 

орта иллик дяйяри щесабланыр. Бу верэи дювлят бцджясиня юдянилир; 

- йерли тикинти материалларынын щасилатындан мядян верэиси. Бу верэинин 

юдяйижиляри гум, чынгыл, эил ялдя едилмяси иля мяшьул олан тяшкилат вя 

сцяссисялярдир.  

Верэи эялирляри иля йанашы бялядиййя бцджяляриня ашаьыдакы эялирляр дя дахил 

едиля биляр: 

- бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпагларда, биналарда вя диэяр 

обйектлярдя йерляшдирилян кцчя рекламларына эюря юдяниш; 

- курорт рцсуму, мещманхана рцсуму, автомобиллярин дайанажаглары 

цчцн рцсум вя ганунла мцяййян едилян диэяр йерли юдянишляр; 
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- АР-нын дювлят бцджясиндян верилян дотасийа вя субвенсийалар; 

- АР-нын ганунверижилийиня уйьун олараг бялядиййя ямлакынын 

юзялляшдирилмясиндян вя ижаряйя верилмясиндян эялирляр, лотарейалардан дахил 

олан вясаит, щабеля бялядиййялярин фяалиййятиндян ялдя едилян диэяр эялирляр; 

- физики вя щцгуги шяхслярин, бейнялхалг тяшкилатларын вя фондларын малиййя 

йардымлары вя грантлары; 

- дювлят ящямиййятли тядбирлярин вя дювлят органларынын гярарлары 

нятижясиндя йаранан хяржлярин юдянилмяси цчцн мaлиййя вясаити. 

Бялядиййя бцджяляринин эялирляри тящким олунмуш эялирляря вя 

низамлашдырыжы эялирляря айрылыр. 

        Йерли органларын сярянжамларында бир чох бинa вя ярази (торпаг) ямлаклары 

вардыр. Ямлакдан вя торпагдан эялян эялирляр диэяр эялир мянбяляри иля бирликдя 

йерли бцджянин тящким едилмиш эялирляр щиссясини щямишялик вя йа узунмцддятли 

ясасда йерли бцджяйя тящким олунмасыны нязярдя тутур. Мясялян, бялядиййя 

ямлакынын ижарясиндян, юзялляшдирилмясиндян вя идаря олунмасындан эялян 

эялирляр йерли бцджяйя дахил олур.  

Бялядиййяляря мяхсус мцяссисялярин эялирляри. Бц эялирляр бялядиййялярин юз 

мцяссися вя тяшкилатларынын хидмят вя сянайе мящсулларыны истещлакчылара тягдим 

етмяляри мцгабилиндя ялдя етдикляри эялири ифадя едир. Бу мцяссисяляр 

бялядиййяляря мяхсус олдуьу цчцн онларын ющдяликляри мянфяят верэиси бялядиййя 

бцджясиня дахил олур. Бялядиййя мцяссисяляри бялядиййя малиййясинин 

формалашдырылмасында йалныз мянфяят верэиси юдямякля дейил, бцтювлцкдя ялдя 

етдикляри эялирля иштирак едирляр.  

Юдяниш вя рцсумлар йерли бцджянин мяхсуси эялирляринин бир щиссясидир. Бу 

эялирляр йерли юзцнцидаряетмя органларынын истещсал етдикляри харижи еффект 

йарадан йары ижтимаи хидмятлярдян истифадя едянлярин юдяdикляри няьд пул 

шяклиндя щаггы ифадя едир. Тящсил, сящиййя хидмятляри даща чох харижи еффект 

йарадан ижтимаи хидмятляр олдуьуна бахмайараг, ящалийя чатан сосиал файда иля 

йанашы, бу хидмятлярдян истифадя едянляря шяхси файда да йарадыр. Хидмятдян 

истифадя едян щяр щансы бир шяхс она чатан шяхси файда мцгабилиндя щаггыны 
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юдямязся, бу файдадан мящрум едиля биляр. Бу хидмятляри дювлят органлары 

щяйата кечирян щалда мяжбури юдямя, инзибати гайдада малиййяляшдирилир.     

Юдяниш вя рцсум щямчинин, бялядиййялярин йол, коммунал вя башга 

инфраструктур типли фяалиййятляри реаллашдырмасы нятижясиндя тясислярдян 

бящряляняжяк щцгуги вя физики шяхслярдян сярф олунмуш мясряф мцгабилиндя 

алдыглары щаггы да ифадя едир.  

Йерли бцджянин тянзимлянян эялирляринин тяркибиня дювлят бцджясиндян 

айрылан дотасийалар аиддир. Йерли юзцнцидарялярин хидмят вя истещсал сащяляри 

цчцн ялдя етдикляри эялирляри хяржляриндян аз олан щалларда, дювлят бу фярги 

арадан галдырмаг цчцн малиййя йардымы сийасяти щяйата кечирмялидир. Даща 

доьрусу дювлят мцяййян шяртляр дахилиндя йерли юзцнцидарялярин хяржляриндя 

иштирак етмялидир. Бу дотасийа ады иля верилян дювлят бцджясиндян йерли бцджяйя 

гаршылыгсыз олараг щяйата кечирилян эялир трансфери иля мцмкцн олур. Йардымлар 

цмумиликдя иуи ясас групда щяйата кечирилир. Бунлардан биринжиси мцяййян бир 

мягсядля верилян шярти йардым, башга сюзля бцджя субвенсийалары вя йа дотасийа 

адланыр.  

Bələdiyyə малиййя вясаитляринин чатышмазлыьы цзцндян мцяййян бир 

вязифяни йа щеч, йа да лазыми сявиййядя йериня йетирмяйя биляр. Бу щалда 

мяркязи идаря щямин вязифяни юзцнцн арзуладыьы сявиййядя йериня йетирмяк 

мягсядиля, лазыми малиййя фондлары йерли юзцнцидаряляря трансфер едир. Шярти 

йардымлар йалныз верилдийи тяйинат цзря истифадя олунмалыдыр. Истяр шярти, истярся 

дя шяртсиз йардымларын верилмяси дювлятин малиййя сийасятинин щям аляти, щям дя 

нятижяси кими чыхыш едир вя онун мцхтялиф сябябляри вардыр. Беля ки, бялядиййялярин 

эялирляри вя хяржляри дювлят тяряфиндян мцяййян едилдийи цчцн гайдалара уйьун 

бцджя планлашдырылмасы заманы кясир мейдана эялирся, бялядиййяляр дювлятдян 

йардым алмаг щцгугуна маликдир.  

Йардымлар ики нюв мейарлара эюря: биринжиси, йерли юзцнцидаряетмя 

ващидляринин мясряф ещтийажларына, йяни ящалисинин сайына, икинжиси мясряф 

ещтийажлары иля бирликдя, бюлэянин касыб вя зянэинлик дяряжяси дя нязяря 

алынмагла, бярабярляшдирижи мягсядляря эюря верилир.  
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Йерли бцджялярин эялирляринин тамамланмасы цчцн бялядиййя кредитлярдян 

дя истифадя едя биляр. Бялядиййя щям дювлят бцджясиндян, щям дя банклардан 

ссуда ала билярляр.  Кредит алмаг, жари ещтийажлары малиййяляшдирмяк мягсядиля 

дейил, перспективли лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн вя эяляжякдя йарадылажаг 

тясирлярин эялири щесабына юдянилмясини нязярдя тутан бир малиййяляшдирмя 

методудур. Бялядиййялярин борж алмаг щцгугу щяр бир юлкядя мцхтялиф 

дяряжядя мящдудлашдырылмышдыр. Буна алынан боржун йалныз алынма мягсядиня 

мцвафиг истифадя едилмясини мисал эюстярмяк олар. Бялядиййяляр дахили 

боржланманы бир сыра васитялярля щяйата кечирирляр. Бу васитялярдян бири гиймятли 

каьызлар бурахмаг вя онларын мцстягил йерляшдирилмясини тямин етмякдir.  

Йерли бцджялярин нювбяти эялир мянбяйини тяшкил етмякля йерли лотарейа вя 

истигразларын бурахылмасындан ялдя едилян вясаитляри бцджянин кясиринин арадан 

галдырылмасына, нязярдя тутулан сосиал-игтисади програмларын йериня 

йетирилмясиня йюнялтмяк олар. Бялядиййя истигразлары вя лотeрейаларын 

бурахылмасы йерли бцджя кясирини арадан галдырмаг, йерли лайищя вя 

програмларын малиййяляшдирилмясиндяки вясаит чатышмамазлыгларыны юrтмяк цчцн 

истифадя олунур. Бялядиййя гиймятли каьызларын бурахылмасы, онларын 

йерляшдирилмяси вя истифадяси дювлятин бу сфераны тянзимлямяк цчцн гябул етдийи 

ганунверижиликля мцяййян едилир. Бялядиййя лотeрейалары – щямин бялядиййя 

яразисиндя вя анжаг онун сакинляри арасында бурахылмасы вя йерляшдирилмяси 

цчцн нязярдя тутулур. Бялядиййя лотeрейалары онларын формасындан, нювцндян 

вя ярази мянсублуьундан асылы олмайараг дювлят гейдиййатындан 

кечирилмялидир.  

       Йерли бцджянин эялир мянбяйи кими, бялядиййя органларынын мцяййян дювлят 

сялащиййятлярини йериня йетерилмяси цчцн она мяркязи идаряетмя органлары 

тяряфиндян верилян малиййя вясаитлярини эюстярмяк олар. Диэяр тяряфдян дювлят 

органлары тяряфиндян верилян гярар нятижясиндя йерли юзцнц идаря органларынын 

хяржялри артырса дювлят органлары бу хяржляри юртмяк цчцн компенсасийалар 

верир.  

     Бялядиййя органлары юз фяалиййятляриндя йерли бцджянин вясаити иля йанашы  
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йерли бцджядянкянар фондларын вясаитляриндян дя истiфадя едирляр.  

Бялядиййя бцджядянкянар фондлары мягсядли характер дашыйыр вя бялядиййя 

нцмайяндяли органы тяряфиндян йарадылыр. Бялядиййя бцджядянкянар фондларı 

ашаьыдакы мянбяляр щесабына формалаша биляр: 

- мцяссисялярин, вятяндашларын, кюнцллц ианяси вя малиййя йардымларындан; 

- ганунверижиликля нязярдя тутулмуш тямиятин мцщафизяси гайдаларына 

ямял етмямяйя эюря инзибати гайдада жяримялярдян; 

- мядяни-тарихи обйектляря зийан вурмаьа вя онлары мящв етмяйя эюря 

жяримялярдян; 

- ганунверижилийя хидд олмайан диэяр мянбялярдяр. 

Бялядиййя бцджядянкянар фондларынын вясаитляри айрыжа щесабда 

йерляшдирилир вя онлар анжаг юз тяйинаты вя мягсядли хяржляри малиййяляшдирмяк 

цчцн истифадя едиля биляр. 

Беляликля, йерли бцджялярин сосиал-игтисади инкишафда ролу ашаьыдакы кими 

сяжиййяляндириля биляр: 

- йерли бцджяляр йерли юзцнцидаря органларынын ясас малиййя ресурсларынын 

топландыьы пул фонддур; 

- йерли бцджялярин формалашмасы бялядиййяляря онларын ящатя етдийи йашайыш 

мянтягяляри сосиал-игтисади инкишафында вя вясаитлярин хяржлянмясиндя малиййя-

тясяррцфат мцстягиллийи щяйата кечирмяйя имкан верир; 

- йерли бцджяляр тящсил, сящиййя вя мядяниййят мцяссисяляринин, мянзил 

фондунун вя йол тясяррцфатынын инкишафы етдирилмясиня шяраит йарадыр; 

- бялядиййяляр кянд, шящяр вя районларын абадлашдырылмасы, йол 

тясяррцфатынын инкишафы, тарихи-мядяни абидяляринин бярпасы цзря реэионал 

програмларын щяйата кечирилмясиндя иштирак едир; 

- бялядиййяляр йерли бцджяляр васитясиля ясаслы вя жари мясряфлярин 

малиййяляшдирилмясиня, йяни йерли истещсал сащяляринин вя иш йерляринин инкишафына 

тясир эюстярир.  
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Йерли юзцнцидаряетмя органлары реэионлара ишчи гцввясинин, сащибкарларын 

вя юзял капиталын жялб олунмасы цчцн юз сялащиййятляри дахилиндя тядбирляри 

щяйата кечиря биляр.  

- йерли верэи вя юдянишлярин эцзяштли формаларынын тятбиг едилмяси; 

- йерли ящалинин ещтийажларыны тямин етмяк мягсядиля бялядиййя 

сифаришляринин апарылмасы; 

- дахили вя харижи инвесторлары жялб етмяк цчцн ялверишли инвестисийа мцщити 

йаратмаг истигамятиндя програмларынын щазырланмасы;  

- йерли инкишафа наил олмаг вя юз малиййя ресурсларыны артырмаq цчцн 

бялядиййя мцяссисяляринин йарадылмасы. 

Бялядиййялярин ясас функсийаларындан олса да бу програмларын щяйата 

кечирилмяси онларын имканлары иля баьлыдыр. Бялядиййялярин малиййяси 

мющкямляндикжя беля тядбирлярин щяйата кечирилмяси дя эенишляняжякдир.  

Реэионларын сосиал-игтисадиинкишафыны тямин етмяк мягсядиля дювлят 

бялядиййя бцджяляриня ашаьыдакы малиййя дястяйи эюстяря биляр: инвестисийа 

мцщити йахшылашдырмагла вя сямяряли игтисади сийасят щяйата кечирмякля истещсал 

вя хидмят сащяляринин инкишафына шяраит йаратмаг, йерли сосиал-игтисади инкишаф 

програмларыны йерли бцджялярин вясаити щесабына малиййяляшдирмяк мцмкцн 

олмадыгда, дювлят бцджясиндян дотасийа вя субсидийи айырмаг, бялядиййяляря 

ялавя сялащиййяиляр ялавя едилдикдя, онларын бу сялащиййятляри щяйата кечирмяси 

цчцн зярури малиййя вясаити иля тямин етмяк вя йерли бцджялярин эялирляринин 

азцлмасы вя йа хяржлярин артмасы баш вердикдя, уйьун артма вя азалма 

мябляьляри гярарлары гябул едян органлар тяряфиндян компенсасийа олуна биляр.  
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2.2. Бялядиййялярин эялирляринин планлашдырылмасы  

вя формалаşdıрыlmasıнын тящлили. 

 

Бялядиййялярин формалашдырылмасы вя инкишафынын мцасир мярщялясиндя 

онларын эялирляри тамамиля юз бцджясиндя жямлянир. Бялядиййяляр ганунла онлара 

щяваля едилмиш вязифяляри ижра етмяк мягсядиля формалашдырдыглары бцджя 

васитясиля ящалинин рифащынын йцксялдилмясиндя, бялядиййя яразисинин комплекс 

инкишафында мцщцм мясяляляри щялл едирляр.  

Бялядиййя бцджяси дя дювлят бцджясиндя олдуьу кими иллик тяртиб олунур вя 

ил ярзиндя ижра олунур. Бу бцджяляр ил ярзиндя сосиал мящсулун мцяййян 

гисминин истещсалынын вя сосиал мцдафия тядбирляринин реаллашдырылмасынын 

малиййя тяминатыны йаратмаг мягсядиля йарадылан пул фондларыдыр.  

Йерли юзцнцидаря  гурумларынın йарадылдыьы бцтцн юлкялярдя бцджя 

системиnin yerli həlqəsi кими бялядиййя бцджяляри чыхыш едир. Лакин бялядиййя 

гурумлары олмадыгда йерли бцджяляр кими ижра органларынын бцджяляри чыхыш едир. 

Азярбайжан Республикасында бялядиййяляр формалашана гядяр йерли бцджя 

кими район вя шящярлярин бцджяляри чыхыш едирди. Щямин дюврдя  Азярбайжан 

Республикасынын бцджя системи 1992-жи илдя гябул едилмиш «Бцджя системи 

щаггында» АР Гануну иля тянзимлянирди. Щямин гануна эюря республикамызын 

бцджя системи ики щялгядян ибарят иди: республика бцджяси вя йерли бцджяляр. 

Щямин гануна эюря бцджя системинин щяр ики щялгяси дювлят щакимиййяти 

тяряфиндян формалашдырылырды. Буна эюря дя йерли бцджя анлайышы бялядиййяляр 

тяшкил олунана гядяр дювлят бцджясиндян реэионлара айрылан вясаит кими баша 

дцшцлцрдц.  

Бялядиййяляр формалашдыгдан сонра йерли бцджя анлайышы йени гурумларын 

– йерли юзцнцидаря органларынын формалашдырдыглары бцджяляря аид едилмяйя 

башлады. Йухарыда верилмиш схем 1-дян дя эюрцндцйц кими бялядиййя бцджяляри 

артыг бцджя системинин мцстягил щялгясини тяшкил едир. Дювлят бцджясинин 

реэионларда щяйата кечирилдийi хяржляр ися дювлят бцджясинин йерли хяржлярини 

тяшкил едир.  
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«Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаггында» АР Ганунунда 

эюстярилдийи кими бялядиййя büdcəsi юзцнцидаряетмя принсиплярини реаллашдырмаг 

вя ганунла мцяййян едилмиш бялядиййя сялащиййятлярини щяйата кечирмяк цчцн 

формалашдырылан вя истифадя олунан малиййя вясаитляридир.  

«Бцджя системи щаггында» АР Ганунунда эюстярилдийи кими бялядиййя 

бцджяси мцстягиллийя маликдир вя щямин бцджядян истифадя щцгугу yalnız 

бялядиййяляря мяхсусдур. Бялядиййя бцджясинин мцстягиллийи принсипи реал 

щцгуги вя игтисади ясаслара сюйкянир. Бцджя системинин айры-айры щялгяляринин 

мцстягиллийи  «Бцджя системи щаггында» АР Ганунуунда бцджя системинин 

гурулмасынын ясас принсипляри кими мцяййян едилмишдир. Бу мцстягиллийин 

игтисади ясасыны ися ганунверижиликля бу бцджяляря мющкямляндирилмиш эялирляр вя 

низамлашдырыжы эялирляр тяшкил едир. Бялядиййялярин бу сащядя мцстягиллийи 

бялядиййяnин бцджя просесинин тяшкилиндя дя юз яксини тапыр. Бялядиййяляр йерли 

бцджяни мцстягил олараг юзляри тяртиб, мцзакиря, тясдиг вя ондан истифадя едир, 

щабеля йерли бцджянин ижрасына нязаряти щяйата кечирир, бялядиййяляр йерли верэи 

вя юдянишляри ганунверижилийя уйьун олараг мцстягил олараг юзляри мцяййян 

едирляр, бялядиййяляр йерли бцджя вясаитинин хярж истигамятлярини мцстягил 

мцяййян едирляр, бялядиййя йерли бцджянин малиййя илинин сонуна ямяля эялмиш 

сярбяст галыгларына мцстягил сярянжам верирляр вя йерли бцджялярин 

формалашдырылмасыны, тясдигини вя истифадя олунmасыны, онларын ижрасына нязаряти 

мцстягил щяйата кечирирляр. Бялядиййя бцджясинин, лайищясинин гябул едилмяси 

мцяййян мярщялялярдян кечир. Цмумиййятля, бялядиййялярин бцджя просеси 

дювлят бцджя просеси иля бир уйьунлуг тяшкил едир. Бу просес бцтювлцкдя бцджя 

лайищясинин щазырланмасы, бцджянин мцзакиряси вя тясдиги, щабеля бцджянин ижра 

мярщялялярини ящатя едир.  

Йерли бцджянин лайищясинин тяртиб едилмяси щаггында гярары бялядиййянин 

ижра органы гябул едир. Йерли бцджя мясяляляри даими комиссийасы бу гярар 

ясасында йерли бцджянин лайищясини ишляйиб щазырланмасыны тяшкил едир. Бу 

мягсядля бцджя комисийасы бцджянин ясас эюстярижиляри цзря бцтцн тясяррцфат вя 

бцджя хидмяти сащяляринин тяклифлярини нязяря алараг, онлары узлашдырараг 
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мядахил вя мяхариж цзря бцджя лайищясини щазырлайырлар. Бу лайищя бялядиййянин 

игтсади вя сосиал инкишафы прогнозу, онун инзибати ярази гуруму, малиййя-бцджя 

сийасяти вя бцджя тяснифатынын ясас истигамятляри ясасында тяртиб олунур. Бцджя 

комисийасы бцджя лайищясинин щазырланмасына йерли мцтяхяссисляри вя експертляр 

жялб едя биляр.  

Бялядиййя тяряфиндян йерли бцджянин мцстягил олараг тяртиб едилмяси бцджя 

лайищясинин истянилян формада тяртиб едилмси демяк дейилдир. Йерли бцджянин 

тяртиби просесиндя бцджя системинин ганунверижиликля мцяййян едилмиш цмуми 

принсипляриндян вя бцджя тяснифатындан истифадя олунур.  

Бялядиййя бцджя лайищясинин мцзакиряси вя тясдиги гайдасы бялядиййялярин 

низамнамяси иля мцяййян едилир. Бцджя лайищяси бялядиййянин бцджя комиссийасы 

тяряфиндян тяртиб олунур. Бцджя комиссийасы бцджя лайищясини тяртиб етдикдян 

сонра мцзакиря олунмаг цчцн бялядиййянин нцмайяндяли органына тягдим 

едир. Бялядиййя ижласында мцзакиря олундугдан сонра бцджя лайищяси сон 

вариантда ишлянмяси цчцн бцджя комиссийасына гайтарылыр. Бялядиййянин нювбяти 

ижласында йерли бцджянин лайищясинин йекун варианты бир даща нязярдян 

кечирилирвя сонда бялядиййянин гярары иля тясдиг едилир. Бялядиййяляр йерли 

бцджянин ижрасы просессиндя мядахил вя мяхариж маддяляриндя бцджя тяснифаты 

цзря тясдиг едилмиш тяхсисат щяддиндя дяйишикликляр апара билярляр. Лакин дювлят 

бцджясиндян алынмыш мягсядли вясаитляр бурада истисна тяшкил едир.  

Йерли бцджянин мцстягиллийи, гейд етдийимиз кими, илк нювбядя юз мядахил 

мянбяляринин олмасы иля тямин олунур.  

Бялядиййя бцджясинин эялирляри ашаьыдакы малиййя мянбяляриндян 

формалашыр:  

            - fизики шяхслярдян торпаг верэиси; 

            - fизики шяхслярдян ямлак верэиси; 

           - bялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатлардан мянфяят 

верэиси; 

          - kцчя (дивар) рекламынын йерляшдирилмяси вя йайымы цчцн юдянишляр; 
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        - kурорт рцсуму, мещманхана рцсуму, автомобиллярин дайанажаьы цчцн 

рцсум вя ганунла мцяййян едилян диэяр верэи вя юдянишляр; 

       - Азярбайжан Республикасынын дювлят бцджясиндян верилян дотасийа вя 

субвенсийалар; 

       - Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг бялядиййя 

ямлакынын юзялляшдирилмясиня вя ижаряйя верилмясиндян эялирляр, лотарейалардан 

дахил олан вясаит, щабеля бялядиййялярин фяалиййятиндян ялдя олунан диэяр 

эялирляр; 

        - fизики вя щцгуги шяхслярин, бейнялхалг тяшкилатларын вя фондларын малиййя 

йардымлары вя грантлары; 

        - dювлят ящямиййятли тядбирлярин вя дювлят органларынын гярарлары нятижясиндя 

йаранан хяржлярин юдянилмяси цчцн малиййя вясаити. 

Бялядиййялярин бцджяляринин планлашдырылмасына илк нювбядя эялирлярин 

планлашдырылмасындан башланыр. Бунун сябяби бялядиййялярин йерли эялирлярин 

кифайят гядяр олмасы иля баьлыдыр. 

      Бялядиййя бцджялярин эялирляринин планлашдырылмасыны Рясулзадя 

бялядиййясинин бцджяси цзяриндя нязярдян кечиряк (Cədvəl 1). 

Жядвялдян эюрцндцйц кими эюстярилян бялядиййянин цмуми эялирляри 

2013-жц илдя 7400 мин манатпрогнозлашдырылмышдыр ки, онун да 80,0 мин 

манаты дювлят бцджясиндян дотасийа шяклиндя дахил олмалыдыр. 

         Бинягяди району М.Я.Рясулзадя бялядиййясинин йерли бцджясинин 2013-жц 

илдя эялирляринин ижраsы щаггында эюстярижилярини нязярдян кечирсяк бялядиййянин 

реал дуруму щагда мялумат ялдя етмяк олар. Буну жядвял 2-дян эюрмяк олар. 

     Жядвял 2-дян эюрцндцйц кими кими 2013-жц илдя М.Я.Рясулзадя 

бялядиййясинин фактики эялирляри прогноз эюстярижиляринин жями 67,5 фаизи 

сявиййясиндя олмушдур. Жямиси ики эялир мянбяйи цзря прогноз     

эюстярижиляриндян артыг вясаит дахил олмушдур. Биринжиси, дювлят тяряфиндян 

верилян дотасийа 80,0 мин манат прогнозлашдырылырса да 82,0 мин manat 
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                                                                                      Жядвял 1  

       Бинягяди району М.Я.Рясулзадя бялядиййясинин 2013-жц ил  

            йерли бцджя  эялирляринин рцбляр цзря бюлэцсц (план) 

Кодлар  Йерли бцджянин 

эялирляри 

Иллик  Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ 

111260 Верэилярдян эялирляр 

бялядиййя 

мцлкиййятиндя олан 

мцясс.мянфяят верэиси 

- - - - - 

113100 Физики шяхслярдян 

торпаг верэиси 

120000 28000 29000 32000 31000 

113200 Физики шяхслярдян 

ямлак верэиси 

310000 80000 60000 80000 90000 

114610 Бялядиййя мцлк.-тиндя 

олан торп.-да, бина.-да 

yерл.-ş реклам  йерл-si,  

йайымı цчцн юдянишляр 

27000 7000 6000 7000 7000 

 Диэяр юдянишляр      

141730 Ижарядя олан торпаьын 

ижаря щаггы  

63000 16000 15000 16000 16000 

142181 Торпаьын сатышы цзря 

дахилолмалар 

20000 - -* 15000 5000 

14223 Саир эялирляр (мяишят 

туллантыларына эюря 

хидмят щаггы) 

120000 30000 30000 30000 30000 

14400 Кюнцллц кючцрмяляр  - - - - - 

146100 Дювлят бцджясиндян 

дотасийа 

80000 - 80000 - - 

 Йекун  740000 161000 22000 180000 179000 
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ayrılmışdır. Bundan başqa hüquqi şəxslərin maliyyə yardımı прогнозлашдырылмаса 

да 30,0 мин манат дахил олмушдур. Лакин ясаs эялир             

нювляри цзря, хцсусяд дя физики шяхслярдян ямлак верэиси вя вя торпаг верэиси 

цзря эялирляр планы уйьун олараг 44,8 фаиз вя 69,9 фаиз йериня йетирилмишдир.  

Диэяр эялирляр цзря дя прогноз эюстярижиляри 50-70 фаиз сявиййясиндя 

юдянмишдир.  

        Бу эюстярир ки, бялядиййяляр юз фактики эялирляриni  икифайят гядяр артыра биляр. 

Бу  сащядя  ясас  вязифя  мцяййян   едилмиш    эялирлярин  даща  там   топлаnмасы 

цчцн   тядбирляр  планы    ишляйиб   щазырламаг  вя  ижра  етмяк   олмалыдыр.   Ейни  

заманда ижрайа  нязарят  эцжляндирилмялидир                                                                                                           

          Бялядиййя бцджяляринин малиййя чатышмамазлыьыны нязяря алараг 

онларын фяалиййятини тямин етмяк мягсядиля дювлят бцджясиндян айрылан малиййя 

вясаити ясас етибары иля бялядиййяляр тяряфиндян апарылан тикинтилярин 

субсидийалашдырылмасына йюнялдилир. 

Йерли бцджялярин ижрасы заманы гябул едилмиш ющдяликляр цзря ямялиййатлар 

бцджя или гуртардыгдан сонра бир ай ярзиндя баша чаатдырылмалыдыр. Бу мцддят 

ярзиндя истифадя олунмайан вясаит бялядиййялярин сярянжамында галыр. Малиййя 

илинин сонунда бялядиййяляр йерли бцджянин ижрасы щаггында щесабаты тясдиг 

етмяли вя бу барядя бялядиййя яразисиндя йашайан ящалини 

мялуматландырылмалыдырлар. 

Йерли бцджянин ижрасына нязаряти бялядиййяляр билаваситя юзляри вя йерли 

ящали щяйата кечирир. Бялядиййялярин йерли бцджя мясяляляри даими комиссийасы 

бялядиййялярин бцджя фяалиййятиня бирбаша нязарят едир вя йерли бцджянин ижрасы 

иля баьлы бялядиййянин щесабатларына даир ряй щазырлайыр. Бялядиййяляр йерли 

бцджянин дцзэцн истифадя едилмясиня нязарят и тямин етмяк мягсядиля мцстягил 

аудиторлар да жялб едя билярляр.  

     Бялядиййялярин бцджя мясяляляри иля баьлы фяалиййяти – йерли верэи вя 

юдянишлярин йыьылмасы вя истифадяси  там ашкарлыг шяраитиндя щяйата кечирилмялидир. 
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Ганунверижилик вя идаряедижи щакимиййяти органлары  бялядиййялярин бцджя 

фяалиййятиня йалныз ганунда нязярдя тутулмуш щалларда мцдахиля едя билярляр.  

                                                                                                                                  Cədvəl 2 

                    М.Я.Рясулзадя бялядиййясинин 2013-жц илдя йерли бцджясинин 

                                 эялирляринин ижрасы вязиййяти 

 

Верэилярин вя юдянишлярин ады  Илин яввялиня 

галыг  

Иллик 

прогноз 

Щесабланмыш  Ижра  Фаиз  Фярг  

Жями – о жцмлядян  20,7 740,0 691,3 499,4 67,5 -240,6 

Физики шяхслярдян 

торпаг верэиси  

 120,0 115,0 83,8 69,9 -36,2 

Физики шяхслярдян ямлак 

верэиси 

20,7 310,0 271,6 138,8 44,8 -171,2 

Кцчя (дивар) 

рекламынын 

йерляшдирилмяси вя 

йайымы цчцн юдянишляр 

 27,0 25,2 13,5 50,0 -13,5 

Бялядиййя ямлакынын 

юзялляшдирилмясиндян 

эялирляр (борж юдяниши) 

 20,0 4,3 4,3 21,4 -15,7 

Бялядиййя ямлакынын 

ижаряйя верилмясиндян 

эялирляр 

 63,0 60,3 44,2 70,1 -18,8 

Щцгуги шяхслярин 

малиййя йардымы вя 

грантлары 

 - 30,0 30,0 - +30,0 

Диэяр эялирляр   120,0 102,8 102,8 85,7 -17,2 

Дювлят тяряфиндян 

верилян дотасийа  

 80,0 82,0 82,0 102,5 +2,0 
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Ганунверижилик, йахуд ижра щакимиййяти органлары тяряфиндян 

бялядиййяляря ялавя сялащиййятляр вериляркян щямин сялащиййятлярин щяйата 

кечирилмяси цчцн зярури олан малиййя вясаити дя айрылыр вя бу малиййя вясаитинин 

хяржлянмясиня щямин органлар нязарят едирляр. Диэяр щеч бир щалда дювлят 

органлары йерли бцджянин ижрасы иля баьлы бялядиййялярин фяалиййятиня нязарят 

етмяк щцгугуа малик дейилляр. Азярбайжан Республикасында 2000-дян aртıq 

yerli бцджя фяалиййят эюстярир ки, онлара район, шящяр, гясябя вя кянд 

бялядиййяляринин бцджяляри аиддир.  

Дювлятин малиййя йардымлары йерли юзцнцидаря органларынын фяалиййятиндя 

ящямиййятли рол ойнайыр. Бу йардымлар щям малиййя таразлашдырмаларында, щям 

дя яразинин сосиал-игтисади инкишафында, ящалийя кейфиййятли хидмят 

эюстярилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Фикримизжя, бцджялярарасы трансферляр 

шаqulи вя цфiги баланс йаратмаг, дювлят ящямиййятли програмларын йерли 

сявиййядя уьурла щяйата кечирилмясини стимуллашдырмаг, кянар мцсбят тясирляри 

эцжляндирмяк вя йа садяжя дювлят програмларынын йерлярдя ижрасы мягсядиля 

айрыла биляр. Бцджялярарасы трансферляр йерли юзцнцидаря органларынын 

малиййяляшдирилмясиндя щазырки дюврдя ящямиййятли рол ойнайыр.  

Мцасир шяраитдя бялядиййя бцджяляринин эялирлярини тамамламаг 

мягсядиля дювлят бцджясиндян малиййя вясаити айрылыр. Дювлят бцджясиндян йерли 

бцджяляря мягсядсиз (дотасийа) вя мягсядли трансферляр (субсидийа вя 

субвенсийа) вериля биляр. Тяжрцбяdə йерли бцджяляря мягсядли трансферлярин 

айрылмасы щалларына раст эялинмяйиб. 

Ганунверижилийя эюря дотасийалар йерли бцджяляря онларын эялир вя 

хяржлярини тянзимлямяк мягсядиля явязсиз олараг верилир. Бу малиййя йардымы 

бялядиййяляр йарандыьы илдян башлайараг бялядиййяляря верилмяйя башланыб. 

Дювлят бцджясиндян йерли бцджяляря айрылан дотасийаларын щяжми ил ярзиндя орта 

щесабла 3,5 мил.манат сявиййясиндя олур. Йалныз 2002-жи илдя айрылан 

дотасийаларын щяжми бир гядяр чох, йяни 5,0 млн.манат тяшкил етмишдир.  
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                                                                                                          Жядвял 3  

Дювлят бцджясиндян бялядиййя бцджяляриня айрылан дотасийалар 

Илляр  Дювлят 

бцджясинин 

хяржляри 

Йерли 

бцджяляря 

айрылан 

дотасийалар 

(млн.манат) 

Дотасийанын 

dövl. бцджя. 

xярж.-индя 

хцсуси 

чякиси% 

Дотасийаларын 

бялядиййя 

эялирляриндя 

хцсуси чякиси 

2000 766,0 3,6 0,47  

2002 925,9 5,0 0,54  

2004 1538,5 2,0 0,13  

2006 3790,1 3,0 0,08  

2008 10680,0 3,5 0,03  

2010 11264,0 3,49 0,03  

2012 17416,5 5,0 0,028  

2013 19850,0 5,2 0,026  

        2014 20063,0 5,2 0,026  

 

 

      Жядвялдян эюрцндцйц кими сон иллярдя дювлят бцджясиндян бялядиййяляря 

айрылан дотасийалары хцсуси чякиси ян ашаьы сявиййядя олмушдур. Лакин бцджя 

хяржляринин щяжминин яввялки илляря нисбятян даща сцрятля артмасы сябябиндян 

дотасийаларын мцтляг щяжми дя артмышдыр. 2013-жц ил дотасийаларын цмуми 

мябляьи 5,2 милйон олмушдур.  

Дювлят бцджясинин эялирляри вя хяржляри бюйцк сцрятля артдыьы щалда 

бялядиййя бцджяляриня айрылан вясаитин щяжминин, демяк олар ки, сабит галмасы 

дотасийаларын цмуми бцджя хяржляриндя хцсуси чякисинин азалмасына сябяб 

олмушдур. Бялядиййялярин фяалиййятя башладыьы илк иллярдя дювлят бцджясиндян 

айрылан дотасийанын щям мябляь, щям дя дювлят бцджяси хяржляриндя хцсуси 
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чякиси нисбятян йцксяк олмушдур. 2000-жи илдя дотасийаларын мябляьи 3,6 

млн.манат, дювлят бцджясинин хяржляриндя пайы 0,47 фаиз олуб. 2002-жи илдя 

дотасийаларын пайы юзцнцн ян йцксяк щяддиня чатыб – 5 млн.манат вя йа бцджя 

хяржляринин 0,54 фаизи гядяр.Son дюрд илдя бу рягям азалараг юзцнцн ян ашаьы 

щяддиня дцшцб – 0,03 фаиз вя 0,027 фаиз.Doğrudur, bu zaman ayrılan dotasiyalar 

məbləğ etibarı ilə əvvəlki illərdən çox olmuşdur.Lakin  dövlət büdcəsinin xərcləri 

daha sürətlə artmışdır.    
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                    2.3. Бялядиййя бцджяляринин хяржляринин мювжуд вязиййятниn 

                                                  тящлили вя гиймятляндирилмяси. 

 

      Бцджя хяржляри – бцджя тяснифатына уйьун олараг дювлят бцджясиндян, 

Нахчыван Мухтар Республикасынын бцджясиндян вя йерли бцджялярдян 

ганунверижиликля нязярядя тутулан тялябаты юдямяк цчцн айрылан вясаитлярдир.  

Бцджя хяржляри васитясиля büdcə алыжылары – бцджя вясаитлярини алан вя 

онларын бюлцшдцрцжцляри олан истещсал вя гейри-истещсал тяйинатлы тяшкилатлар, 

щабеля физики шяхсляр малиййяляшдирилир. Бцджя хяржляри щесабына бцджя 

вясаитляринин дотасийа, субвенсийа, субсидийа вя бцджя ссудалары формаларындан 

бцджя системинин сявиййяляри цзря йенидян бюлэцсц баш верир. Гайтарылмамаг 

шяртиля верилян вясаит ейни заманда бцджя кредити və büdcə ssudaları daola 

bilər.Büdcə xərclərinin strukturu hər il bülcə планында мцяййян едилир вя бцджя 

эялирляриндя олдуьу кими ижтимаи, игтисади вя сосиал вязиййятдян асылы олур. 

Бялядиййя бцджясинин хяржляриня ашаьыдакылар дахилдир: 

- жари хяржляр, о жцмлядян ямяк щаггы, ямяк щаггына цстялик, пенсийа вя 

башга сосиал мцавинятляр вя юдянишляр, маллар вя башга хидмятляр цзря хяржляр, 

фаиз цзря юдянишляр, грантлар, субсидийалар вя жари кючцрмяляр; 

- ясаслы хяржляр, о жцмлядян ясас вясаитлярин алынмасы, капитал гойулушлары 

вя сящмлəрин алынмасы; 

- кредитляр цзря боржлар, фаизляря хидмят хяржляри лайищялярдя пай иштиракы. 

Жари вя ясаслы хяржляр, ясасян, бялядиййяляр tяrəfindən  йерли юзцнцидаря 

етмя фяалиййятини тянзимлямяк, йерли инвестисийалар щяйата кечирмяк, бир сыра 

юлкялярдя бу сащяляря кредитляр вя субсидийалар вермяк цчцн айрылан хяржляри 

ящатя едир.   

Сосиал-мядяни хяржляр йерли бцджялярин хяржляринин бюйцк щиссясини тяшкил 

едр. Бу хяржляря тящсил, сящиййя, сосиал мцдафия вя сосиал тяминат, мядяниййят вя 

идманын малиййяляшдирилмяси хяржляри аиддир. Бу хяржляр бцтювлцкдя йерли 

хяржлярин йарыдан чохуну тяшкил едир.  
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Идаряетмя хяржляри йерли юзцнцидаряетмя органларынын сахланылмасыны 

малиййяляшдирир. Бу хяржлярдя ясас йери бялядиййялярин ижра апаратында 

ишляйянлярин ямякщаггы вя бялядиййя биналарынын сахланылмасы иля баьлы хяржляр 

тутур.  

Йерли бцджянин диэяр хярж маддяси бялядиййялярин мцхтялиф мянбялярдян 

эютцря биляжяйи боржлара хидмяти бу хяржлярин сявиййяси бялядиййялярин алдыьы 

боржларын сявиййясиндян асылыдыр. Щазыркы дюврдя бялядиййялярин борж алмасы 

практикасы эениш йайылмайыб. Чцнки бялядиййялярин бу боржу гайтармаг имканы 

вя механизми демяк олар ки, йох дяряжясиндядир.  

Бялядиййя бцджяси – юлкянин бцджя системинин тяркиб щиссясидир. Бцджя 

системи – игтисади мцнасибятляря вя щцгуги нормалара ясасланмыш бцтцн бцджя 

нювляринин мяжмуйудур. Бцджя системи бцджя ганунверижилийиня уйьун олараг 

ики принсип ясасында формалашыр: 

Бцджя системинин ващидлийи тянзимляйижи мядахил мянбяляриндян истифадя 

етмяк, мягсядли бцджя фондлары йаратмаг, малиййя ещтийатларыны мцхтялиф 

сявиййяли бцджяляр арасында бюлцшдцрмяк васитясиля бцджялярин гаршылыглы 

ялагясиня ясасланыр.  

Бцджя системинин ващидлийи ейни бцджя тяснифаты, бцджя сянядляри вя 

формаларындан истифадя олунмасы, бцджялярин ижрасына даир мцнтязям 

щесабатларын вя ганунверижиликля мцяййян олунмуш гайдада тягдим едилмяси 

йолу иля тямин едилир. Бцджя системинин ващидлик принсипи бцтцн бцджялярин 

гаршылыглы фяалиййятиня ясасланыр, тянзимляйижи эялир  мянбяляриндян истифадяси, 

мягсяди вя реэионал бцджя фондларынын йарадылмасы вя онларын щисся-щисся 

йенидян бюлэцсцдцр.  

Айры-айры бцджя щялгяляринин мцстягиллийи принсипи онларын хцсуси бцджя 

эялирляри вя хяржляриня мяхсус олмалары иля тямин едилир. Ганунверижиликля 

бялядиййя бцджяляриндян малиййяляшдирилян хяржляр мцяййян едилмишдир.  

Бялядиййя бцджяляринин хяржляри ичярисиндя əhalinin азтяминатлы тябягясинин 

сосиал мцдафиясинин мющкямляндирилмясинин малиййяляшдирилмяси мцщцм йер 

тутур. Бу заман имкансыз аиляляря мцхтялиф maliyyə yardımı göstərilməsi бцджя 
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хяржляри вясаитляринин сосиал сащяляря истигамятляндирилмясиндя бюйцк ящямиййят 

кясб едир. Жямиййятин инкишафынын инкишафынын мяркязи тяркиб щиссялярнидян бири 

ящалинин сосиал вязиййятидир. Инсан бажарыгларынын сцрятляндирилмиш инкишафы бяшяр 

жямиййятинин щярякятверижи гцввясидир. Сосиал сийасятя ящалинин азтяминатлы 

тябягяляринин мцдафияси иля йанашы тящсил, сящиййя вя мядяниййят мцяссисяляринин 

фяалийятляринин малиййяляшдирилмяси дахилдир.  

Бцджя хяржляри малиййя планлашдырылмасы просесиндя гейри-истещсал сащяляри 

мцяссисяляриня ящямиййятли тясир эюстярир. Бялядиййялярин пул вясаити фондларынын 

йарадылмасы вя истифадясинин ясас малиййя планы кими бцджя юзцндя щям дя 

онларын эюялирляри вя хяржляри цзря сийасятини дя якс етдирир.  

Бялядиййя бцджяси директив характер дашыйыр. Бялядиййя бцджясиндя бцтцн 

просесляр щцгуги нормалар чярчивясиндя щяйата кечирилир вя низамланыр. Бу 

просеслярин щяйата кечирилмяси гайдалары бялядиййя тяряфиндян малиййяляшдирилир, 

мцвафиг гярарлар гябул едилир  вя тясдиг олунур. Бялядиййядя эедян бцтцн 

малиййя просесляри бу гярарлара табе олмалыдыр.  Бялядиййя юз функсийаларыны 

мящз бцджя васитясиля щяйата кечирир. Бялядиййя бцджясиндя бцтцн щесабатлар 

эялир вя хяржляр балансында гейдə алыныр. Ил ярзиндя – 12 айда бцджянин эялир вя 

хяржляр балансында эедян просесляр ил баша чатдыгдан сонра щесабланыр вя  

бялядиййя тяряфиндян тясдиг олунур. Бу просеслярин ижрасы цчцн яввялжядян 

мцяййян план тяртиб олунур. Бу планда бцджя хяржляринин истигамяти вя щяжми, 

щямчинин бцджя эялирляринин нювляри вя щяжми жари ил цчцн яввялжядян щесабланыр 

вя тясдиг олунур. Илин сонунда олан мялуматда  бцджя эялирляри бцджя хяржлярини 

юдяйирся, йерли бцджя таразлашмыш щесаб едилир. Ялбятдя, йерли бцджялярин 

таразлашдырылмасында дювлят бцджясиндян айрылан вясаит мцщцм рол ойнайыр. Ил 

ярзиндя бцджя эялирляри бцджя хяржлярини юдямяйибся балансда бцджя кясири 

йараныр. Буна йол вермямəк цчцн бязи хяржляр малиййяляшдирилмир.  

Бялядиййяляр юз фяалиййятиндя игтисади сабитлийя вя йа тарaзлыьа мцвяффяг 

олмалыдыр. Бцджя сийасяти щаггында игтисади нязяриййяляр ХХ ясрин яввялляриндян 

формалашмаьа башламышдыр. Бцджя-верэи сийасяти иля баьлы нязяриййяляр, игтисади 

таразлыг, игтисади сабитлик вя инкишаф щям дя игтисади артым арасындакы мягсяд – 
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васитя ялагяляри иля билаваситя баьлы олмушдур. Дцнйа игтисадиййатында тятбиг 

едилмиш, яняняви бцджя сийасятиндя, бцджя таразлыьынын горунмасы ясас мягсяд 

щесаб едилир. Яняняви игтисади нязяриййядя вя Кейнiсчи нязяриййялярдя бцджя 

таразлыьынын олмамасынын зярурилийи щаггында фярзиййя вя ирляи сцрцлян шяртляр 

тамамиля мцхтялифдир.  

Яняняви бцджя сийасяти нязяриййясиня эюря, бцджя кясири вя йахуд бцджя 

артыглыьы игтисадиййатдакы реал таразлыьы вя йа игтисади таразлыьы дяйишмир. Бу 

нязяриййя васитясиля бцджя кясиринин малиййяляшдирилмяси формалары верилмишдир. 

Яняняви игтисади нязяриййяйя ясасян, бцджя кясиринин ютцрцлмяси цчцн мцяййян 

дюврдя пул емиссийасындан истифадя едяряк, игтисади таразлыьа наил олмаг олар. 

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя вя цмумиййятля базар мцнасибятляри 

шяраитиндя бу бцджя сийасяти игтисади таразлыгдан чох тяняззцлля нятижяляня биляр. 

Пул кцтлясинин артырылмасы, йалныз вя йалныз гиймятлярин цмуми щяжминин вя 

нормасынын артмасы иля нятижяляняжякдир. Башга сюзля, мяжмуу тяклиф 

олмадыьындан ейни щяжмли мал вя хидмятляр даща йцксяк гиймятля сатылажаг. 

Бу ися инфилйасийа адланан игтисади бющран демякдир. Яняняви игтисади 

нязяриййядя даща бир фикир юн планда сахланылмышдыр.  Игтисадиййат щямишя 

юзцнцн там мяшьуллуг нормасыны горуйур вя йа башга сюзля, щяр тяклиф юз 

тялябини формалашдырыр. Бу фярзиййяляря эюря, щяр щансы бир сябяб цзцндян 

мяжму тяляб азаларса, онда гиймятляр, истещсал вя фаиз дяряжяляри дяйишяжяк вя 

тяклиф таразлыьа эятириляжякдир.  

Игтисади таразлыьын тямин едилмясиндя истифадя олунажаг фискал сийасятини бир 

нечя група бюлмяк олар: 

- бцджя эялирляри вя хяржляринин бир-бириня уйьун олмасы; 

- верэи йцкцнцн артырылмасы вя йа боржланма; 

- эялирлярин хяржлярдян чох олмасы вя йа бцджя артыглыьы. Беля щалда артыг 

вясаит ещтийатларын йарадылмасына йюнялдилир.  

Бцджя сийасятляри щаггында олан нязяриййялярин яксяриййяти бцджя 

таразлыьына йюнялмякля йанашы игтисадиййатын сабитлийинин тямин едилмясини 

нязярдя тутур. Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя,дювлятин щяйата кечирдийи 
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бцджя сийасяти игтисадиййатда сабитлийи тямин етмякля, истещсалын 

стимуллашдырылмасы вя игтисади, инзибати инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси 

цчцн ясас игтисади сийасят ролуну ойнайыр.  

Мüасир дюврдя бцджя сийасяти бцджя эялирляринин артырылмасы вя о жцмлядян, 

идаряетмя хяржляринин азалмасына йюнялдилир. Ейни заманда бцджя 

структурларында апарылан ихтисарлар, бцджя сийасятинин вя игтисади сийасятин тяркиб 

щиссясини тяшкил едир. Базар мцнасибятляринин инкишафы шяраитиндя бцджя 

хяржляринин сямярялилийи юн плана чыхыр.  

Йерли бцджялярин тянзимлянмяси вя бцджя кясиринин арадан галдырылмасы 

цчцн ващид бцджя-верэи  сийасятинин апарылмасына бюйцк ещтийаж вардыр. Бу 

заман инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбясиня ясасланмагла йанашы, милли, реэионал 

принсипляр нязяря алынмалыдыр.  

Реэионларын йерли эялирляринин инкишафы, дювлят бцджясинин мяркязляндирилмиш 

хяржляриндян верилян субсидийаларын азалдылмасы, идаряетмя органларынын ихтисар 

едилмяси вя уйьун оараг бу сащяйя йюнялдилян бу хяржлярин азалдылмасы бцджя 

сийасятинин  ясасы кими гиймятлянидириля биляр. Бцджя-верэи сийасятинин дцзэцн 

щяйата кечирилмяси базар игтисадиййатынын инкишафы шяраитиндя бцджянин 

формалашдырылмасынын йени аспектдя инкишафына имкан верир. Буну нязяря 

алараг, ващид бцджя-верэи сийасятинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля ашаьыдакы 

тядбирляри эюрмяк мягсядя уйьундур:  

- бцджядян малиййяляшян тяшкилатларын вя идаряетмя органларынын сайынын 

ихтисар едилмяси; 

- йерли (бялядиййя) бцджяляринин инкишаф етдирилмяси цчцн реэионларда 

(пайтахтдан узаг район вя шящярлярдя) истещсал вя емал сащяляринин тяшкили, 

бялядийялярин игтисади вязиййятинин мющкямляндирилмяси; 

- йерли сащибкарлыьын инкишафы вя мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмяси 

мягсядиля верэи дяряжяляринин ашаьы салынмасы; 

- йерли базарын инкишафыны тямин едян чевик рцсум  сийасятинин апарылмасы. 

Бцджя сийасяти бцджянин таразлыьынын тянзимлянмяси иля йанашы дювлятин 

игтисади мягсядляря чатмаг цчцн йцрцтдцйц малиййя сийасятинин тяркиб 
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щиссясидир.  Бцджя кясиринин дяйишмяси йерли хяржлярин дяйишмясиня бярабярдир. 

Беляликля, бцджя хяржляринин артымы игтисади фаллыьын артмасына имкан веряжякдир 

ки, бу щалда топланан верэиляр хяржлярин артымыны цстяляйяжякдир. 

Игтисадиййатда йаранмыш бющранлы вязиййят ишэцзар фяаллыьын,  инвестисийа 

тялябинин йцксялдилмяси йолу иля арадан галдырыла биляр. Бу да юз нювбясиндя 

бялядиййя хяржляринин артырылмасы тяляб едир. Бялядиййя хяржляринин артырылмасы 

тяняззцл шяраитиндя олан игтисади фяалийятин стимуллашдырылмасы мягсядинин 

реаллашмасына хидмят едир. Вахтиля Ж.М.Кейнис эюстярирди kи, игтисадиййатын 

тсиклик енмя дюврцндя ишэцзар фяаллыьын жанландырылмасында, инвестисийа 

тялябатынын стимуллашдырылмасында дефисит бцджя шяраитиндя малийяляшмя щялледижи 

вя юнямли рола маликдир. Эюрцндцйц кими беля стимуллашдырыжы игтисади сийасят 

бцджя кясиринин йаранмасы зярурятини ортайа чыхарыр. Бцджя кясиринин артымы 

заманы бялядиййя гиймятли каьызлары йерляшдирилмяси практикасындан истифадя 

едиля биляр. Эюрцндцйц кими бялядиййяляр бцджя кясиринин малиййяляшдириляси 

заманы капитал базарына дахил олмалыдыр вя вясаит ялдя етмяк цчцн хцсуси 

секторла рягабятя эирмялидир. 

Бцджялярин мцстягиллийи мювжуд ганунверижилийя уйьун олараг 

бялядиййяляря мядахил мянбяляринин вя ващид бцджя тяснифаты чярчивясиндя 

хяржлярин истигамятини мцяййянляшдирмяк щцгугунун олмамасы иля тямин едилир.  

Бджя сисеминин мцхтялиф щялягяляри арасында эялирлярин бюлэцсц бцджя 

ганунверижилийиня уйьун олараг щяйата кечирилир. Бцджянин эялирляринин 

бюлэцсцнцн ясасыны онун ващид эялир базасы тяшкил едир kи, бу да бцджя 

ресурсларынын тянзимлянмясиня имкан верир. Бцджянин эялирляри верэи 

ганунверижилийиня уйьун олараг формалашыр. Бцджяляр арасында эялир 

мянбяляринин бюлэцсц бцджя тянзимлянмяси васитясиля щяйата кечирилир.  

Бцджя лайищясинин тяртиби заманы ашаьыдакы эюстярижиляр нязяря алыныр: 

- бялядиййянын сосиал-игтисади инкишафы прогнозу; 

- малиййя ресурсларынын ижмал балансы; 

- бцджя-верэи сийасятинин истигамятляри; 

- яввялки малиййя илляриндя бцджянин ижрасынын гиймятляндирилмяси. 
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Сон илляр бялядиййялярин идаря едилмясиндя щяйата кечирилян ислащатлар диэяр 

сащялярдя олдуьу кими йерли малиййя сисеминдя дя сабитлийин тямин олунмасына 

вя еляжя дя йерли малиййя системинин ясас елементляриндян бири олан йерли 

бцджянин эялир вя хяржляринин артымына юз тясирини эюстярмишдир.  

Бялядиййя бцджяляринин хяржляринин планлашдырылмасы вя ижрасы мцстясна 

олараг бялядиййялярин сялащиййятиня аиддир. Йерли хяржляр щяр ил цчцн 

прогнозлашдырылыр вя бцджя или ярзиндя ижра олунур. Хяржлярин 

прогнозлашдырылмасы иля  бялядиййялярин ижра органлары мяшьул олур. Щазырланмыш 

йерли бцджя лайищяси бялядиййянин уйьун комиссийаларында бахылыр вя онларын 

ряйляри иля бирликдя бялядиййянин цмуми ижласына чыхарылыр. 

Йерли бцджялярин хяржляринин прогнозлашдырылмасы заманы бир сыра амилляр 

нязяря алыныр. Хяржлярин прогнозлашдырылмасы заманы  щяр шейдян яввял 

бялядиййялярин малиййя имканлары нязярдян кечирилир. Ганuнла бялядиййя 

бцджяляриня айрылмыш эялир нювляринин нювбяти бцджя илиндя прогнозлашдырылан 

щяжми йерли хяржлярин цмцми щяжминин  прогнозлашдырылмасы цчцн чыхыш нюгтяси 

кими эютцрцлцр. Хяржлярин цмуми щяжминин мцяййян едилмясиндя дювлят 

бцджясиндян субсидийалашдырылан хяржлярин дцзэцн малиййяляшдирилмяси дя 

мцщцм ящямиййятя маликдир.  

Дювлят бцджясиндян малийя йардымы алмаг истяйян бялядиййяляр буну 

ясасландырмалы вя мцяййян олмуш вахт ярзиндя бу щагда Азярбайжан 

Республикасынын Малиййя Назирлийиня мцражият етмялидиляр. Бу заман 

бялядиййяляр бцджя илиндян яввялки илин (жари илин) май айынын 1-дяк мцражият 

етмялидирляр. Дювлят бцджясиндян дотасийа айрылмасы цчцн бялядиййяляр Малиййя 

Назирлийиня ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 

- жари илiн эюзлянилян вя ютян илин бцджясинин фактики нятижяляри щаггында 

арайыш; 

-нювбяти бцджя или цзря бцджялярин нязярдя тутулан эялирляри вя хяржляри, 

дювлят бцджясиндян айрылажаг дотасийанын вя диэяр малийя йардымларынын 

щяжминин ясасландырылмасы; 

- ютян илдя йерли бцджянин ижра вязиййяти барядя аудитор ряйи; 



60 

 

- Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин сорьусуна эюря диэяр 

уйьун материаллар. 

Бялядиййялярин хяржляри «Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаггында» 

Азярбайжан Республикасы Ганунуа уйьун олараг вя Азярбайжан Республикасы 

Ващид бцджя тяснифатынын бюлмяляри, маддяляри цзря мцяййянляшдирилир.  

Йерли хяржлярин прогнозлашдырылмасы вя ижрасы щаггында мялумат ялдя 

етмяк цчцн Бакы шящяр Бинягяди району М.Я.Рясулзадя бялядиййясинин йерли 

бцджясинин хяржлярини нязярдян кечиряк. 

Цч ил ярзиндя эюстярилян бялядиййянин хяржляри ашаьыдакы жядвялдя (жядвял 4) 

эюстярилмишдир. 

 Жядвялдян эюрцндцйц кими нязярдян кечирилян цч ил ярзиндя 

М.Я.Рясулзадя бялядиййясиндя планлашдырылан йерли бцджя хяржляринин щяжми 

азалмаьа мейилли олмушдур. Беля kи, бялядиййянин цмуми хяржляри 2011-жи илдя 

1100,0 мин манат щяжминдя планлашдырылдыьы щалда 2013-жц илдя жями 740,0 мин 

манат щяжминдя нязярдя тутулмушдур. Хяржлярин щяжминин беля аз 

планлашдырылмасынын ясас сябяби бцджянин эялирляринин кифайят гядяр 

формалашдырыла билмямяси олмушдур. Бу илляр ярзиндя бцджя эялирляри цзря план 

эюстярижиляри там йериня йетириля билмямиш вя нятижядя бялядиййя бир чох хяржляри 

там щяжмдя малиййяляшдириля билмямишдир. Буну нязяря алараг нювбяти иллярдя 

бялядиййя даща реал бцджя тяртиб етмяйя башламышдыр.     

 Беля ки, 2011-жи илдя бялядиййянин йерли эялирляри вя хяржляри 1100,0 мин 

манат щяжминдя прогнозлашдырылса да эялирляр жями 380,0 мин манат вя йа 

прогнозун 34,5 фаизи щяжминдя топланмышдыр. Бахмайараг ки, бялядиййянин 

щесабламаларына эюря 676,4 мин манат эялир топланмасынын мцмкцнлцйц 

щесабламаларла мцяййян едилмишдир 
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                                                                                                                 Жядвял 4 

Бинягяди району М.Я.Рясулзадя бялядиййясинин хяржляри  

Код Хяржлярин истигамятляри 2011 2012 2013 

210000 Ямяйин юдяниши  257,0 170,0 170,0 

211100 Штатда олан ишчилярин 

ямякщаггы 

220,0 150,0 166,5 

211200 Штатдан кянар ишчилярин ямяк 

щаггы  

7,0 - - 

211300 Ямяйин юдянилмяси иля баьлы 

саир пул юдянишляри 

30,0 20,0 3,5 

212000 Ямяк щаггына цстялик  56,60 41,0 37,50 

220000 Малларын (иш вя хидмятлярин0 

сатын алынмасы 

70,4 60,0 57,5 

221100 Дяфтярхана лявазиматлары вя 

тясяррцфат хяржляри 

5,0 4,0 4,0 

221200 Жидди щесабат бланкларынын 

алынмасы диэяр мятбяя хяржляри 

2,0 2,0 2,0 

222000 Езамиййя хяржляри 4,0 4,0 4,0 

223000 Няглиййат хидмятляринин 

щаггынын юдянилмяси 

8,0 4,0 5,4 

224000 Коммунал вя комуникасийа 

хидмятляринин юдянилмяси 

11,4 8,0 8,0 

224100 Електрик енеръиси щаггынын 

юдянилмяси 

5,0 4,0 4,0 

224300 Су щаггынын юдянилмяси 1,0 1,0 1,0 

224500 Канализ-йа хидмят.-ин юдянил. 1,0 0,5 0,5 

224800 Телефон юдямя щаггы вя 

данышыг хидмятляринин 

юдянилмяси 

2,4 1,5 1,5 
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224900 Почт вя Интернет хидмятляри 

щаггынын юдянилмяси  

2,0 1,0 1,0 

225000 Инвентар вя аваданлыьын 

алынмасы вя тямири хяржляринин 

юдянилмяси 

10,0 13,0 5,5 

225100 Ямяйин мцщафизяси, дярман 

вя илк тибби йардым 

лявазиматларынын алынмасы 

- - 3,6 

226600 Саир жари хидмят щагларынын 

юдянилмяси  

30,0 25,0 25,0 

270000 Сосиал тяминат вя сосиал 

мцдафия цзря юдянишляр 

60,0 40,0 44,0 

271000 Сосиал йардымлар цзря 

юдянишляр 

40,0 30,034,0  

272000 Диэяр мадди йард. цзря юдən. 20,0 10,0 10,0 

280000 Ещтийат фонду  26,0 18,0 12,0 

282100 Бядян  тярб. вя кцтляви инфор. 20,0 12,0 90,0 

282200 Йолларын ясаслы тямири 180,0 130,0 90,0 

311100 Биналар вя тикинтиляр 240,0 190,0 80,0 

311110 Йашайыш вя гейри-йашайыш 

биналарынын тямири 

30,0 20,0 15,0 

311120 Инзибати вя идаряетмя 

обйектляринин тикинтиси 

200,0 163,0 57,0 

311130 Диэяр тикилилиярин тямири 10,0 7,0 8,0 

314300 Тямир-тикинти вя абадл. ишляри 190,0 139,0 115,0 

314310 Саир ишляр (мяишят туллантыları  

иля баьлы хяржляр) цзря  

-0 134,0  

 Хяржлярин жями 1100,0 800,0 740,0 

Жядвял М.Я.Рясулзадя бяляд.-nin мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир. 
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. Анжаг щеч бир эялир нювц цзря ня прогноз, ня дя щесабланмыш 

эюстярижиляри  тямин етмяк мцмкцн олмамышдыр. Мясялян, бялядиййя цзря 

щесабланмыш физики шяхслярин ямлак верэиси 342,4 мин манат (прогноз 386 мин 

манат) тяшкил етдийи щалда жями 138,5 мин манат, йахуд прогнозлашдырыланларын 

жями 35,9 фаизи гядяр ямлак верэиси йыьылмышдыр. Эюрцндцйц кими, прогноз 

сонрадан фактики щесабланан верэинин щяжминдян чох нязярдя тутулмуш, она 

уйьун да хяржляр планлашдырылмышдыр. Бу ися нязярдя тутулан хяржляри там 

щяжмдя малиййяляшдирилмясиня имкан вермямишдир. Эюстярилян бялядиййядя 

2011-жи илдя хяржлярин ижрасы вязиййятини  Cядвял 5-dən эюрмяк олар. 

                                                                                                                              Cədvəl 5 

             Бинягяди району М.Я.Рясулзадя бялядиййясинин йерли  

                        бцджясинин        хяржляринин ижрасы 

 2011 2012 2013 

 прогноз ижра фаиз Прог. ижра фаиз прогн ижра фаиз 

Жями, о 

жцмл. 

1100000 374201 34,0 80000 344685 43,1 74000

0 

510179 68,9 

- йерли юз-id.-

et. oрган. 

sахл.-сы 

384000 231825 60,4 27100

0 

181539 67,0 26500

0 

230787 87,1 

- сос. mцд. вя 

сос. tям. xярж 

86000 23302 27,1 40000 23332 58,3 44000 26908 61,2 

сянайе вя тик-

ти хяржляри  

61000 88000 14,4 45900

0 

92078 20,1 21000

0 

24344 11,6 

- диэяр 

хяржляр 

20000 31074 155,

4 

18000 14376 79,9 - - - 

 мянзкомм. 

tяс-t хяржляри 

- - - - 33360 - 20900

0 

217400 104,

0 
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Эюрцндцйц кими бялядиййядя прогнозлашдырылан хяржлярин 2011-жи илдя жями 

34,0 фаизи малийяляшдирилмишдир. Буна эюря дя 2012-жи илдя даща реал прогноз 

эюстярижиляри гябул едилмиш, лакин бу эюстярижиляр дя кясирля ижра олунмушдур – 

43,1 фаиз. Нятижядя 2013-жц илдя бялядиййя хяржляри бир гядяр дя ещтийатла 

прогнозлашдырылмыш, 2013-жц илдя эюстярилян бялядиййянин цмуми хяржляри 740,0 

мин манат щяжминдя мцяййян едилмишдир. Бу прогноз эюстярижилярини дя там 

щяжмдя мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмамышдыр, прогноз 68,9 фаиз ижра 

олунмушдур. Ясас сябяб 2013-жц илдя эялирляр прогнозунун кясирля ижрасы 

олмушдур. 2013-жц илдя 740,0 мин манат щяжминдя прогнозлашдырылан эялир 

жями 67,5 фаиз вя йа  499,4 мин манат щяжминдя ижра едилмишдир. Бу сябябдян 

дя хяржлярин ижрасы да 740 мин манат прогнозa  гаршы жями 510,2 мин манат вя 

йа 68,9 фаиз олмушдур.  

       Йерли бцджя эялирлярини там дахил олмамасы нятижясиндя бялядиййя мцяййян 

хяржлярин малиййяляшдирилмясини гисмян азалтса да ,диэяр бязи хяржляри ися демяк 

олар ки, там щяжмдя малиййяляшдирилмямиşдир. Беля йерли юзцнцидаряетмя 

органынын хяржляри прогнозлашдырыланын 87,1 фаизи, мянзил-коммунал тясяррцфат 

хяржляри 104,0 фаиз ижра олундуьу щалда, сянайе вя тиктинти хяржляри жями 11,6 фаиз 

сявиййясиндя малиййяляшдирилмишдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бялядиййянин прогнозлашдырылан хяржляри ичярисиндя 

ясас йери юзцнцидаряетмя органынын сахланмасы хяржляри (2011-жи илдя цмуми 

хяржлярин 34,9 фаизи, 2012-жи илдя 33,9 фаизи, 2013-жц илдя ися 35,8 фаизи) вя сянайе 

вя тикинти хяржляри (2011-жи илдя цмуми хяржлярин 55,5 фаизи, 2012-жи илдя 57,4 

фаизи, 2013-жц илдя ися 28,4 фаизи) тутур. 2013-жц илдя сянайе вя тикинти хяржляринин 

даща аз прогнозлашдырылмасы мянзил-коммунал тясяррцфаты хяржляринин бюйцк 

щяжмдя- цмуми хяржлярин 28,2 фаизи гядяр прогнозлашдырылмасы иля баьлыдыр.  

Бялядиййянин йерли хяржляри ичярисиндя идаряетмя иля баьлы хяржлярин 

прогнозлашдырылмасы юзцндя бялядиййянин ижра органында чалышанларын 

ямякщаггы хяржляринин вя ямякщаггына цстялик хяржлярин 

прогнозлашдырылмасындан вя бялядиййянин фяалиййятини тямин етмяк цчцн 

дяфтярхана, езамиййя, тясяррцфат, енеръи вя с. хяржлярин прогнозлашдырылмасыны 
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якс етдирир. Нязярдян кечирдийимиз илляр ярзиндя йерли идаряетмя органынын 

сахланмасы хяржляри yuxarıдакы кими (Cядвял 6) прогнозлашдырылмышдыр. 

 

                                                                                                      

                                                                                                 Cədvəl6 

          Бинягяди району М.Я.Рясулзадя бялядиййясинин йерли бцджясиндя 

               идаряетмя органынын сахланылмасы хяржляри 

Код  Хяржлярин алдары  2011 2012 2013 

210000 Ямяйин юдяниш фонду 257,0 170,0 170,0 

212000 Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна 

айрмалар  

56,6 41,0 37,50 

221100 Дяфтярхана вя тясяррцфат малларынын 

алынмасы, мятбяя хяржляри  

7,0 6,0 6,0 

222000 Езамиййя хяржляри 4,0 4,0 4,0 

223000 Няглиййат хяржляринин щаггынын 

юдянилмяси  

8,0 4,0 5,40 

224100  Електрик  енеръисинин юдянилмяси хяржляри 5,0 4,0 4,0 

224300 Су щаггынын юдянилмяси  1,0 1,0 1,0 

224500 Канализасийа хидмятинин щаггынын 

юдянилмяси  

1,0 0,50 0,50 

224800 Телефон абуня щаггы вя данышыг 

хяржляринин юдянилмяси  

2,0 1,50 1,50 

224900 Почт вя интернет хидмятляринин щаггынын 

юдянилмяси  

2,0 1,0 1,0 

225000 Инвентар вя аваданлыгларын алынмасы вя 

тямири хяржляри  

10,0 13,0 5,50 

226000 Саир жари хяржляр  30,0 25,0 28,6 

 Йекун  384,0 217,0 265,0 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими бялядиййянин бцджясиндя йерли юзцнцидаряетмя 

органынын сахланылмасы хяржлярин 2011-жи илдя 81,7 фаизини, 2012-жи илдя 77,9 

фаизини, 2013-жц илдя ися 78,3 фаизини ямяйин юдянилмяси иля баьлы хяржлярин тяшкил 

етмяси нязярдя тутулмушдур. Бахылан иллярдя ямяйин юдяниши фондуnун 

вəсаитляриндя мцтляг эюстярижи ися азалмышдыр. Бунун сябяби бялядиййянин идаря 

едилмяси мягсядиля бир-бирини тякрарлайaн йерляринин ляьв едилмяси олмушдур. 

Дяфтярхана хяржляри вя инвентар вя аваданлыгларын алынмасы вя тямири хяржляри дя 

нисбятян цстцн мювге тутан хяржлярдир.  
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      ЫЫЫ ФЯСИЛ. МЦАСИР ДЮВРДЯ БЯЛЯДИЙЙЯ МАЛИЙЙЯСИНИН        

                    ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

§ 1 Йерли юзцнцидаряетмянин малиййяляшдирилмяси сащясиндя бейнялхалг 

тяжрцбя   

Мцасир дюврдя бцтцн дювлятлярдя йерли юзцнцидаряетмя чох инкишаф етмиш 

сявиййядядир. Щяр бир юлкядя онун формалашдырдыьы игтисади вя идаряетмя 

моделляриня уйьун идаряетмя органлары фяалиййят эюстярир. Бялядиййяляр айры-

айры дювлятлярдя мцхтялиф дюврлярдя формалашмаьа башладыьы цчцн онларын 

инкишаф сявиййяси, идаряетмя принсипляри, гаршыларына гойулан вязифяляр вя с. эюря 

фярглянирляр. 

Азярбайжанда бялядиййя институту нисбятян жавандыр, онун йашы йеткинлик 

йашына чатмамыш ушаьын йашындан да аздыр. Мящз бу сябябдян юлкямизин 

бялядиййяляриндян данышдыгда ону кичик ушагларла мцгайися едя билярик. Буна 

эюря дя юлкямиздя бялядиййя сащясиндя, хцсусян дя онларын малиййясинин 

формалашдырылмасы вя истифадяси сащясиндя ислащатларын апарылмасы вя бу заман 

бейнялхалг тяжрцбядян йарарланмаг бюйцк ящямиййятя маликдир.  

Нязяря алсаг ки, щяр бир дювлятин юз идаряетмя принсипляри вардыр, щеч бир 

дювлятин бялядиййя мцнасибятляри автоматик олараг Азярбайжана кючцрмяк 

мягсядяуйьун щесаб едиля билмяз. Анжаг мцяййян яламятляриня  эюря 

юлкямизля уйьунлуг тяшкил едян юлкялярин моделляриндян йарарланмаг олар.  

Мясялян, милли менталитетин уйьунлуьу бахымындан Тцркийя моделиня 

цстцнлцк вермяк олар. Постсовет республикаларынын тяжрцбясиня нязяр салынса 

гоншу Эцржцстан Республикасынын вя Русийанын тятбиг етдийи йерли 

юзцнцидаряетмя моделляриня цстцнлцк вермяк олар. 

Йерли юзцнцидарянин даща камил инкишаф етдийи Гярби Авропа вя АБШ 

моделлярi dя мараг кясб едир. Юлкямизин демографик инкишаф йолуну сечмяси, 

базар мцнасибятляри вя  дювлят гуружулуьу сащясиндя апарылан ардыжыл ислащатлар 

демяйя имкан верир ки, даща узун тарихи мярщяляляри ящатя едян АБШ вя Гярб 

тяжрцбясини юйрянмяк вя тятбиг етмяк бялядиййя мцнасибятляринин даща да 

инкишаф етдирилмясиня тясир эюстяря биляр.  
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Цмумиййятля йанашсаг, дцнйа практикасында йерли юзцнцидаряетмя 

сащясиндя ики систем мювжуддур: 

- англо-саксон моделиня ясасланан йерли юзцнцидаряетмя; 

- франсыз моделиня ясасланан юзцнцидаряетмя. 

Йерли юзцнцидаряетмя органларынын йарадылмасы вя онларын фяалиййятиня 

мцнасибятдя англо-саксон вя франсыз моделляринин щяр биринин диэяриндян жидди 

фяргляри вардыр.  

Франсыз типли йерли юзцнцидаряетмя моделиня цстцнлцк верян юлкялярдя 

бялядиййя органлары цзяриндя инзибати щимайя функсийасыны щяйата кечирян 

мяркязи щюкумят нцмайяндяляри мювжуд олур. Бу инзибати щимайя органлары 

бялядиййя органлары цзяриндя мцяййян щцгуглара малик олурлар. Бу щцгугларын 

сырасына бялядиййялярин актларынын тясдиг олунмасы вя онлара дяйишиклик едилмяси, 

ганун позунтусу баш верярся бялядиййялярин, онларын вязифяли шяхсляринин 

фяалиййятиня хитам верилмяси вя с. aид едиля биляр. 

Франсыз типли йерли юзцнцидаряедян моделлярдян фяргли олараг англо-саксон 

типли йерли юзцнцидаряетмя моделляриндя инзибати щимайя органлары олмур. Бу 

моделlи юлкялярдя дювлят идаряетмя органлары иля йерли юзцнцидаряетмя 

органларынын арасында ялагяляр хцсуси гурумун, йахуд да айры-айры проблемляр 

цзря уйьун мяркязи ижра органынын кюмяйи иля гурулур. Йерли 

юзцнцидаряетмянин англо-саксон моделиня ясасланан юлкялярдя инзибати 

щимайя органларынын олмасы бялядиййялярля мцнасибятля диэяr цсуллардаn, о 

жцмлядян игтисади васитялярдян истифадя едилмясиня сябяб олур  

Инкишаф  етмиш юлкялярдя йерли малиййя дювлятин малиййя системиндя мцщцм 

йер тутур. Мясялян, АБШ-да дювлятин малиййя ресурсларынын 60 фаизи, 

Йапоноийада 50-60 фаизи, Бюйцк Британийада вя Франсада 30 фаизиндян артыьы 

йерли малиййянин пайына дцшцр.  

Мяркязи дювлят бцджяси кими бцджяляр дя тякрар истещсал проссесиня 

мцдахиля етмяк цчцн истифадя олунур.  Йерли юзцнцидаряетмя дювлятин еля 
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функсийаларыны юз цзяриня эютцрцр ки, ону йерлярдя щяйата кечирмяк 

мягсядяуйьун щесаб едилир. 

Йерли бцджяляр системи дювлят гурулушу иля мцяййян едилир. Бу юлкялярдя 

йерли юзцнцидаряетмя органларынын даща да ирялиляшдирилмяси, нятижядя онларын 

даща мющкям малиййя базасына малик олмасы истигамятиндя дяфялярля мцхтялиф 

ислащатлар щяйата кечирилмишдир.  

Йерли бцджялярин эялирляри бир гайда олараг икинжи дяряжяли верэилярдян ясас 

етибаты иля ямлак верэилялирндян истифадя едилмякля формалашдырылыр. Бу бцджяляря 

щямчинин айры-айры аксизляр вя йыьымлар да малик олур.  

Верэилярля йанашы йерли органлар бялядиййя мцлкиййятиндян дя мцхтялиф 

эялирляр (ижаря, коммунал хидмятляр, инзибати йыьымлар вя с.) дя ялдя едирляр. 

Ону да гейд едяк ки, бу юлкялярдя бялядиййялярин малиййясиин тяшкилиня 

онларын сялащиййят даирясинин мцяййян олоунмасы да тясир эюстярир. Англо-

саесон моделиня ясасланан дювлятлярдя йерли юзцнцидаряетмя органларынын 

сялащиййят даиряси ганунла билаваситя мцяййян олунур вя бялядиййяляр йалныз бу 

чеврядя фяалиййят эюстяря билярляр. Ганунла мцяййян олунанлардан кянар 

эюстярилян щяр щансы фяалиййят ганунсуз щесаб едилир, бялядиййялярин юз 

сялащиййят щяддини ашмасы кими гиймятляндирилир.  

Диэяр груп вя йа франсыз моделиня ясасланан йерли юзцнцидаряетмяни 

тятбиг едян юлкялярдя ися бялядиййяляр ганунла диэяр органларын сялащиййятиня 

Аид едилмяйян вя бялядиййялярин сялащиййятляриндян чыхарылмайан бцтцн 

фяалиййятля мяшьун ола билярляр. Сялащиййятлярин бюлцшдцрцлмясиндяки бу фяргляр 

бялядиййялярин бцджяляринин эялирляринин вя хяржляринин тяркибиня вя гурулушуна 

билаваситя тясир едян амиля чеврилир.  

Бязи юлкялярдя йерли юзцнцидаряетмя системи (мясялян Йапонийа) юзцндя 

щям франсыз, щям дя англо-саксон моделляринин елементлярини бирляшдирир. 

Азярбайжан Республикасында йерли юзцнцидаряетмянин тяшкилиндя дя бу сащядя 

мювжуд олан мцхтялиф моделлярин йерли шяраитя уйьун, даща мягсядя уйьун 

елементляриндян истифадя едилмясиня цстцнлцк верилмишдир. Чцнки Азярбайжан 

дювляти юз инкишаф моделлярини мцяййян едяркян щеч бир дювлятин моделини кор-
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кораня тятбиг етмямиш, яксиня, габагжыл тяжрцбяляри юйряняряк Азярбайжанын 

Милли менталитетиня уйьун олан юз моделини формалашдырмышдыр.  

Беля ки, англо-саксон моделиндян бялядиййялярин сялащиййятляринин 

мцяййянляшдирилмяси сащясиндя мцхтялиф ганунверижилик актларынын гябул 

едилмяси йерли юзцнцидаряетмяни там ганунчулуг ясасында тяшкил етмяйя имкан 

верир. Ейни заманда бялядиййялярин сялащиййяти вардыр ки, ганунла дювлят 

органларынын сялащиййятиня аид едилмяйян истянилян фяалиййятля мяшьул олсунлар. 

Дювлят ганунверижиликля бялядиййялярин мцстягиллийиня зяманят верир вя 

онун ющдяликляриня. О жцмлядян малиййя ющдяликляриня щеч бир мясулиййят 

дашымыр. Бялядиййяляр юз бцджялярини мцстягил формалашдырыр вя ижра едир. 

Щазыркы дюврдя юлкяляр арасында эениш йайылан франсыз моделиндян истифадя 

едилмяси щазыркы дюврдя хцсуси ящямиййят дашыйыр. Хцсусян бу моделдя инзибати 

нязарятин мювжудлуьу мцсбят гиймятляндириля биляр.  

Юлкямсиздян фяргли олараг, инкишаф етмиш юлкялярдя бялядиййя гурумлары 

кифайят гядяр тарихя маликдир вя бюйцк тяжрцбя топламышлар. Щямин юлкялярдя 

бялядиййялярин малиййя фяалиййятиня дювлят нязаряти аудиторлар тяряфиндян щяйата 

кечирилир.  

Бялядиййяляр юз фяалиййятиндя мцстягил олдуьу цчцн онлар да диэяр 

субйектляр кими аудиторларла мцгавиля баьлайыр. Аудиторларын намизядлийини 

йерли органлар иряли сцрцр вя ятраф мцщцт назири тяряфиндян тясдиг олунур. 

Аудиторлар сосиал ещтийажлара айрылмыш пул вясаитляринин хяржлянмясинин 

ганунилийиня нязарят етмяйя боржлудурлар.  

Бейнялхалг малиййя бющраны шяраитиндя хцсусян йерли шяраитдя сосиал-

игтисади проблемлярин щяллиндя йерли бцджялярин ящямиййяти даща да артыр. Йерли 

бцджяляр цмуми игтисади инкишафа йардым етмякля йанашы ишсизлийин азалдылмасы 

вя арадан галдырылмасы истигамятиндя дя мцщцм рол ойнайыр. Йерли малиййя 

актив шякилдя игтисадиййатын тянзимлянмяси, игтисади артымын стимуллашдырылмасы, 

реэионал програмларын тямин олунмасы вя иш гцввясинин тякрар истещсалына жялб 

олунмасыдыр. Щазыркы дюврдя реэионал проблемлярин щяллиня хцсуси ящямиййят 

верилир. Буна мисал олараг Алманийада гябул едилмиш «Реэионал тясяррцфат 
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структурунун йахшылашдырылмасы», Франсада гябул едилмиш «Реэионал 

тясяррцфатын инкишафына кюмяк» сосиал  програмларыны эюстярмяк олар. Бу 

програмларын малиййяляшдирилмясинин Алманийада 50 фаизи, Франсада ися 70 

фаизя гядяри йерли органлар тяряфиндян щяйата кечирилирди.  

Адятян, режионал програмлар цзря айры-айры конкрет тядбирлярин 

малиййяляшдирилмясиндя йерли органлара цстцнлцк верилир. Цмумиййятля реэионал 

програмларын ижрасына йерли органлар нязарят едир. Бу нязарят мцхтялиф 

истигамятлярдя ола биляр.  

Азярбайжан Республикасында да реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын 

тямин олунмасы цчцн бир нечя дяфя дювлят програмлары гябул едилмишдир. Лакин 

бу програмларын ижра едилмяси сырф дювлят органлаы вя дювлят вясаити щесабына 

апарылдыьы цчцн йерли малиййя иля ялагяси зяифдир. Бу сащядя Гярб дювлятляриин 

тяжрцбясинин юйрянилмяси вя онлардан итстифадя бялядиййя малиййясинин 

мющкямляндирилмясиндя мцсбят рол ойнайа биляр. Реэионал инкишаф 

програмларынын реаллашдырылмасына бялядиййялярин жялб едилмяси, онларын малиййя 

базаларынын мющкямляндирилмясиня вя йерлярдя ишсизлик проблемляринин щяллиндя 

ящямиййятли рол ойнайа биляр.  

Бялядиййялярин эялир базасынын мющкямляндирилмясиндя Франсада тятбиг 

олунан Мяркязи щакимиййят тяряфиндян бялядиййяляря верилян бирляшдирилмиш 

грантларын тятбиги мцсбят рол ойнайа биляр.  

Азярбайжанда дювлят бялядиййя бцджяляриня дотасиа айрылыр. Дотасийанын 

мащиййяти будур Ки, дювлятин щяйата кечирдийи гиймят вя йа м алийя 

сийасятиндян щяр щансы бир субйект зяряр ялдя едирся, о зяряр дювлят тяряфиндян 

юдянилир. Демяли, бялядиййялярин малиййясинин ясаслары, онларын эялирляри вя 

хяржляри дювлят тяряфиндян мцяййян едилдийи цчцн онлары бцджя кясири демяк 

олар ки, там щяжмдя дотасийа формасында дювлятин цзярня ютцрцлцр. Беля бир 

шяраитдя бялядиййяляр юз эялирляринин там щяжмдя топланмасы сащясиндя эярэин 

фяалиййят эюстярмир, юз эялир базаларынын мющкямляндирилмяси сащясиндя 

тяшяббцсляр эюстярмирляр. 



72 

 

Бу сащядя Франса тяжрцбясинин тятбиги мцсят рол ойнайа биляр. Бу юлкядя 

мяркязи щакимиййятин бялядиййяляря айырдыьы грантлар ики йеря айрылыр: 

- бирдяфялик  грант; 

- бярабярляшдирижи грант. 

Бирдяфялик грант яввялки иллярдя ямяк щагларындан эялян эялирлярдян 

топланан дювлятин йыьдыьы верэиляря ясасланыр. Бярабярляшдирижи грант ися 

бялядиййялярин верэи органларына ясасланыр. Азярбайжан Республикасында беля 

бир бярабярляшдирижи эялир формасы кими бялядиййялярин яразисиндя йерляшян 

мцяссисялярин мянфяят верэисиндян бялядиййя бцджяляриня айырмалар нязярдя 

тутулмасы мягсядяуйьун щесаб едиля биляр.  

Алманийада бялядиййяляр икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонра 

формалашмаьа башладыьы цчцн онун бюлцндцйц ишьал даиряляринин 

хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирмишдир. Алманийада ярази бахымындан йерли 

щакимиййят 3 пилляйя бюлцнмцшдцр: даиряляр, мцстягил сащяляр, бялядиййяляр.  

Бялядиййяляр йерли юзцнцидаряетмя щакимиййятини тяшкил едирляр. 

Бялядиййялярин фяргли малиййя имканлары дахил олдуглары даирялярин сийасятиндя юз 

яксини тапыр.  

Даиря малиййя йардымлары иля беля бялядиййяляря кюмяк етмякля йерли 

проблемляри щялл едя билмяйянляря су тяжщизаты, мяктяб вя ушаг баьчаларынын 

тикинтисиндя вя сахланылмасында йардым етмялидир.  

Алман малиййя сисеминин хцсусиййяти йерли верэигойма сявиййясинин ашаьы 

олмасыдыр. Диэяр эялир мянбяляри хяржляри ютмядикдя ижма верэиляри йыьа биляр. 

Йерли бялядиййя органларынын бцджя эялирляринин ящямиййятли щиссясинин дювлят 

бцджясиндян айрылан дотасийалар тяшкил едир.  

Алманийанын мювжуд малиййя ганунверижилийи йерли бцджялярля 

мцнасибятдя жари фяалиййятдя бцджя кясиринин юдянимяси мягсядиля ссуда 

эютцрцлмясиня йол вермир. Йерли юзцнцидаря органларынын йалныз галан дювр 

ярзиндя (илин сонуна гядяр) бцджя эялири щесабына юдяня биляжяк щяжмдя борж 

эютцрмяйя имкан верилир.  
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Йапонийанын йерли юзцнцидаряетмя системи ики сявиййядян ибарятдир: 

префектур вя бялядиййя. Бялядиййя малиййясинин йарыйа гядярини йерли 

юзцнцидаряетмя органлары юз мянбяляри щесабына формалашдырырлар. Бу 

мянбяляря бялядиййя вя префектурларын топладыьы ширкятлярин эялир верэиси, 

бялядиййялярин топладыьы ямлак верэиси, диэяр верэи вя рцсумлар, бялядиййя 

мцлкиййятиндян вя бялядиййя ширкятляриндян эялян вясаитляр аиддир. Бялядиййяляр 

бу вясаитлярдян истифадя щагда йерли ижмалар гаршысында щесабат верир.  

Бу юлкядя бялядиййя бцджяляринин эялирляриндя икинжи йери дювлят 

трансфертляри тяшкил едир. Бу трансфертляр мцхтялиф формаларда баш верир.  

Бялядиййя органлары йалныз хцсуси програмларын малиййяляшдирилмясиня 

айоылмыш вясаитлярдян истифадяйя эюря щюкумят гаршысында щесабат верирляр. Бу 

тип систем йерли юзцнцидаряетмя органларынын эялир базаларыны эенишляндирмяйя 

щявясляндирмякля йанашы бцджя просесиндя дювлят тясирини дя юзцндя якс етдирир.  

Йапонийада йерли органлар бязи мясялялярин щялли цчцн бялядиййя бирликляри 

йарадырлар. Бу бирликляря шящярляр, кяндляр, гясябяляр дахил ола биляр. Бирлийин юз 

органлары тяшкил едилир – Шура (бялядиййя шураларынын цзвляриндян ибарят олур) вя 

рящбяр. Бирлийин бцджяси бялядиййялярин вясаити щесабына вя дювлят префектура 

бцджяляриндян олан дотасийалар щесабына формалашдырылыр. Бялядиййя 

бирликляринин мювжуд олдуьу юлкялярдя бу бирликлярин ващид формасы йохдур. 

Бирликляр адларына, ящатя даиряляриня, бейнялхалг ялагяляриня, тяшкилати 

структурлары вя бир сыра диэяр яламятляриня эюря бир-бирляриндян фярглянирляр. 

Дцнйа тяжрцбяси ону эюстярир ки, мцхтялиф юлкялярдя бялядиййя бирликляри бир-

бирляриндян фярглянсяляр дя, онларын арасында еля бир жидди мащиййят фярги 

йохдур. Бир нечя юлкялярин бялядиййяляринин кюнцллцк ясасында йаратмыш 

олдуглары бялядиййя бирликлярини мисал эюстярмяк олар.  

Бялядиййялярин малиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси сащясиндя 

Йапонийанын бу тяжрцбясинин республикамызда тятбиг олунмасы ящямиййятли рол 

ойнайа биляр. Бу айры-айры бялядиййялярин малиййя ресурсларыны бирляшдирмякля 

онлары даща сямяряли истифадя етмяйя, мцщцм сосиал вя игтисади  проблемляри щялл 

етмяйя имкан йарадар.  
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Тцркийядя йерли юзцнцидаряетмя органларынын бцджяляринин мцстягил эялир 

мянбяляри иля йанашы, конкрет фяалиййят сащяляри дя вардыр. Бурайа ятраф мцщитин 

абадлыьы, шящярсалма, су, канализасийа, йол, кцчя, булвар, базар, парк вя с сосиал 

обйектлярин сахланмасы, яразинин санитар вязиййяти, сатылан гида мящсулларын 

нязарят, йаньын сюндцрмя хидмяти, сосиал вязифяляр, гожа вя кимсясизлярин 

мцдафияси, няглиййат мясяляляри вя саир аиддир.  

Тцркийядя цмуми бцджядян, йяни милли дювлят эялирляриндян бялядиййяляря 

айрылан пай йерли бцджя эялирляринин 50 % дян чохуну тяшкил едир. Мцхтялиф 

юлкялярдя йерли бцджялярдян чохсайлы фяргляр олса да, цмуми жящятляр дя 

мювжуддур вя онлар ейни мянбяляр ясасында формалашырлар. Йерли бцджяляр йерли 

верэиляр вя юдянишляр, дювлят трансферtляри, боржалмалар щесабына йарадылыр.  

Инкишаф етмиш юлкялярдя бялядиййялярин дювлятдян алдыьы малиййя 

йардымланыны щяжми кифайят гядяр бюйцкдцр.  

Бейнялхалг тяжрцбядя бцджялярарасы тарнсферtлярин эялирляринин 

бюлцшдцрцлмяси, цмуми мягsədлi грантлар, хцсуси грантлар кими нювляриня раст 

эялинир. Трансферtляр системинин гурулмасы вя идаря едилмяси 2 ясас структур 

елементиня диггят йетирмяк лазымдыр:  

-а) йерли юзцнцидаряетмя органларына едиляжяк трансферлярин щяжминин 

(«бюлцшдцрцляжяк фонд») мцяййянляшдирилмяси;  

-б) бу трансферлярин чохлу сайда йерли юзцнцидаряетмя органы арасында 

бюлцшдцрцлмяси механизмляри.  

Бейнялхалг тяжрцбядя сабитлик вя шяффафлыг бахымындан цмуми эялирляринин 

конкрет бир щиссясинин трансферляр цчцн айрылмасына даща чох раст эялинся  дя, 

бязи юлкялярдя трансфер фонду бцджя хяржляринин мцяййян щиссяси щяжминдя 

лимитляшдирилир. 

Юлкяляр арасында фяргляр, ясасян йерли бялядиййялярин сярянжамында олан 

верэи нювляри иля фярглянирляр. 

Верэи эилярляри йерли бцджялярин ян важиб мянбяляриндян бири олса да йеэаня 

мянбя дейилдир. Диэяр бир важиб мянбя дювлят дотасийалары вя субвенсийалардыр. 
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Дювлят дотасийалары ая субвенсийалары, щяр шейдян яввял вясаитлярин йенидян 

бюлцшдцрцлмяси вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын фяалиййятинин 

тянзимлянмяси вязифясини йериня йетирир. Яксяр щалларда цмуми дотасийаларын 

щяжми фискал потенсиалдан ящалинин сайындан вя эюстярижилярин юлкя цзря орта 

гиймятиня нисбятиндян асылы олур. Орта щесабла йерли бцджяляря дювлят 

субсидийалары онларын эялирляринин 10-50 %-ни  (бязи щалларда 80 %-я гядярини) 

тяшкил едир.  

Тяжрцбя эюстярир ки, бялядиййяляр дотасийа шяклиндя алдыглары 

йардымларынхяржлянмясиндя юз эялирляриня нисбятян исрафчылыьа йол верирляр. 

Дотасийаларын идаряляр арасында ядалятли бюлцшдцрцлмясиндя щяля дя йцксяк 

нятижяляр ялдя олунмайыб.  

Йерли юзцнцидаряетмялярин йерли верэи вя диэяр мянбяляриндян ялдя етдикляри 

эялир истянилян сявиййядя олмадыьы цчцн мяркязи идарянин бу органлара 

субвенсийа вермяйя мяжбур едир. Мяркязи идарянин йерли юзцнцидаряетмялярин 

жари хяржлярини юдямяк цчцн вердийи субвенсийа, диэяри ися йени 

юзцнцидаряетмялярин мцлкиййятини артыран вя йа тяжщизатла тямин едян 

субвенсийалардыр. Щяр юлкя верэи мянбяляриндя мцхтялиф верэи цсулундан 

истифадя едир. Юлкяляр юзляринин яняняляриня, ганунларына, малиййя вя игтисади 

имканларына эюря мцхтялиф йолларла эетмякдядирляр. Унитар дювлятлярдя бу 

сащядя ясас чятинлик бир чох долайы вя бирбаша верэилярин мяркязи идарялярдя 

галмасындадыр.  

Яксяр инкишаф етмиш юлкялярдя бялядиййя банклары фяалиййят эюстярир. 

Бялядиййялярин тяшкил етдикляри удушлу ойунлар, гиймятли каьызларын емиссийасы 

башлыжа эялир мянбяйи ролуну ойнайыр. 

Бязи юлкялярдя шящярдахили няглиййат, йаньындан мцщафизя хидмяти, ижтимаи 

иашя вя хидмят мцяссисяляри бялядиййялярин сярянжамындадыр. Бцтцн бу 

фяалиййятляр нятижясиндя формалашан эялирляр йерли юзцнцидарялярин бцджясиня 

йюнялир.  

Бялядиййялярин эялир ялдя едя биляжякляри мянбяляр кифайят гядярдир. Бцтцн 

бунлардан дцзэцн истифадя едя билян бялядиййяляр ящямиййятли ишляр эюря билирляр.  
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Йерли бцджялярин хярж щиссяляри мягсядли тяйинатына эюря капитал 

гойулушларына, жари хяржляря вя борж ющдяликляринин ляьви цзря хяржляря айрылыр. 

Хяржляр ясаян мядяниййят, тящсил, сосиал тяминат, сящиййя, коммунал вя диэяр 

хидмятляря йолларын тикинтиси вя сахланылмасы, еколоъи вя инзибати хяржляря айрылыр. 

Йерли бцджялярин хяржляринин щяжми юлкянин игтисади вя сосиал щяйатында йерли 

юзцнцидаряетмя органларынын йолуну якс етдирир. 

Бялядиййялярин йерли ярази ящалисиндян топлайажаглары верэи вя юдянишлярин 

нювляри вя йухары щядляри ганунла мцяййян олунмагла бярабяр, онларын 

йыьылмасы вя истифадяси бялядиййялярин ихтийарына верилмишдир. Йяни бялядиййяляр 

юзляринин малиййя вязиййятляриндян асылы олараг максимум щядди ашмамаг шярти 

иля верэилярин фаизини тянзимляйирляр.  

Йерли юзцнцидаряетмя бцджяляринин эялирляринин 10 фаизиндян 50 фаизиня 

гядяри (бязян даща чох) верэилярин пайына дцшцр.  

АБШ-да ясасян шящярляри Америка игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриндя 

фяалиййят эюстярян корпорасийаларла бир сыра ортаг хцсусиййятляря малик 

бялядиййя корпорасийаларынын хцсуси ихтийары верилмиш бялядиййяляр идаря едир. 

Онлара ямлака малик олаг, она алмаг вя сатмаг, жавабдещ шяхсляри мящкямя 

тягибиня жялб етмяк, мящкямя гаршысында жаваб вермяк, пул вясаитляри 

сахламаг вя истигразлар вермяк, сазишляр баьламаг вя с щцгуглары вардыр.  

Шящярин бялядиййя идаряси олмасы цчцн онун вятяндашларынын бир 

бюлцмцнцн бялядиййя корпорасийасы щцгугунун верилмяси щаггында штат 

щюкумятиндян хащиш етмяси тяляб олунур.  

Гясябялярин дя, ири шящярлярин дя ганунверижилик вя ижра вязифялярини щяйата 

кечирян идаряетмя органлары вар. Бцтцн бялядиййяляр йаньын вя полис 

мцщафизясини, канализасийа системинин ишлямясини вя зибилин йыьылмасыны тямин 

едир, сящиййя сащясиндя тядбирляр щяйата кечирир.  

Цмумиййятля АБШ-да йерли юзцнцидаряетмя органларынын башлыжа 

хцсусиййятиня эюря хейли дяряжядя сямяряли фяалиййят эюстярян мцряккяб бир 

системи мювжуддур. Бурайа ганынверижилик гайдасында бцтцн йерли 

юзцнцидаряетмя органлары органларынын сялащиййятляринин дягиг 
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мцяййянляшдирилмяси, юз сялащиййятляри чярчивясиндя йерли идаряетмя органларынын 

мцстягиллийи вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын инзибати-тясяррцфат 

мцстягиллийини тямин едян мющкям малиййя базасында фяалиййят эюстярмясидир.  

Азярбайжан Республикасынын йерли бялядиййя юзцнцидаряетмя системини 

формалашдыраркян Америка тяжрцбясиндян истифадя едилмяси йерли идаряетмя 

механизминин тякмилляшдирилмяси истигамятляринин мцяййян едлмясиня мцщцм 

тясир едир. Бу сащядя чыхарылан мцщцм нятижя ися бунддан ибарятдир ки, 

бялядиййялярин щягиги мцстягиллийинин тямин олунмасынын ясас йолу онларын 

малиййя базасынын мющкямляндирилмясиндян кечир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ганунверижиликля бялядиййялярин эялир мянбяляринин 

кифайят гядяр эениш олмасына бахмайараг, парктикада бу мянбялярдян кифайят 

гядяр эялир топламаг имканы мящдуддур.  

Йухарыда апардыьымыз тящлил заманы да эюрдцк ки, бялядиййяляр реал олараг 

йалныз бир нечя мянбядян эялир ялдя едя билярляр. Бу эялирлярин мяжмусу 

бялядиййялярин ганунверижиликля нязярдя тутулмуш сялащиййятлярини щятта минимал 

сявиййядя щяйата кечирмяляри цчцн йетярли дейил.  

Беля вязиййят Авропа Хартийасынын тялябляриня уйьун дейил. Чцнки 

Хартийада нязярдя тутулур ки, йерли юзцнцидаря органларынын малиййя вясаитляри 

Кониститутсийада диэяр ганунверижилик актларында онлара верилян сялащиййятляря 

мцтянасиб олмалыдыр. Щалбуки, республикамызда бялядиййялярин эялирляри онларын 

юз функсийаларыны там ижра етмяйя имкан вермир. Мясялян 2008-жи илдя 

республика цзря йерли бцджя эялирляринин щяжми 43,0 милйон манат вя йа щяр 

бялядиййя цзря орта щесабла жями 15,6 мин манат тяшкил етмишдир. Бу эюстярижи 

2012-жи илдя     2013-жц илдя ися     

 олмушдур.  Бу адамбашына 3-4 манат эялир демякдир.  

Йерли бцджялярин эялирляринин формалашмасында сабит эялир мянбяйи кими 

физики шяхслярин торпаг вя ямлак верэиляри чыхыш едир. Лакин бу верэиляр щеч вахт 

там щяжмдя топланылмыр. Щялялик диэян верэиляр бялядиййя мцлкиййятиндя олан 

мцяссисялярин мянфяят верэиси вя йерли ящямиййятли тикинти материалларынын 

щасилатындан мядян верэиси йох дяряжясиндядир. Щалбуки, бялядиййяляря мяхсус 
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мцяссисялярин ющдяликляри эялирляр Тцркийядя йерли эялирлярин формалашмасында 

мцщцм рол ойнайыр – Азярбайжан Республикасында да Тцркийянин бу 

тяжрцбясиндян эениш истифадя етмяк олар. Бу ишдя бялядиййяляр юзляри мараглы 

олмагла йанашы дювлят дя мцяййян механизмляр тятбиг етмякля бялядиййяляри юз 

коммерсийа мцяссисялярини йаратмаьа стимуллашдырмалыдырлар.  

Азярбайжанда бялядиййялярин бцджя эялирляриндя бялядиййя мцлкиййятинин, 

хцсусян дя торпагларын сатылмасында ялдя едилян эялирляр цстцнлцк тяшкил едир. 

Лакин торпаглар мящдуд олдуьу цчцн бу эялир нювц щямишя олмайа биляр. Бу 

щямин эялир нювц иля ещтийатлы олмаьы тяляб едир.  

Йерли бцджялярин эялирляри бялядиййялярин фяалиййят даирясини эенишляндирмяйя 

имкан вермир. Беляки, республикамызда бялядиййялярин цмуми эялирляри дювлят 

бцджясинин эялирляринин 0,25-0,3 фаизини тяшкил етдийи щалда диэяр юлкялярдя гат-

гат артыг олмушдур. Мцгайися цчцн бу эюстярижи Щолландийада 61,35  фаиз, 

Полшада 33,4 фаиз, Инэилтярядя 28,1 фаиз, АБШ-да 25,5 фаиз, Тцркийядя 13,0 фаиз 

Украйнада 10,5 фаиздир. Бу, щямин юлкялярдя бялядиййялярин мцстягиллийинин 

ясас эюстярижиси кими гиймятляндириля биляр:  

- бялядиййялярин сялащиййятляринин буна уйьун олараг онларын эялир 

мянбяляринин эенишляндирилмяси; 

- бялядиййя яразисиндя йерляшян мцяссисялярин мянфяят верэисиндян бялядиййя 

бцджяляриня айырмалар нязярдя тутулмасы; 

- бялядиййя верэиляринин йыьым ямсалыны артырмаг мягсядиля дювлят инзибати 

нязарятинин эцжляндирилмяси. 
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3.2. Бялядиййя малиййясинин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси вя сосиал-игтисади 

ролунун артырылмасы йоллары 

Щяр бир дювлятин юз малиййя системи формалашыр. Малиййя системи юзцндя 

бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан мцхтялиф малиййя мцнасибятлярини вя 

щялгялярини бирляшдирир. Малиййя системинин щялгяляри мцхтялиф юлкялярдя бири-

бириндян фяргли ола биляр. Анжаг цмуми шякилдя йанашдыгда малиййя системинин 

ики сявиййясдя мювжуд олmасы вя фяалиййят эюстярмясини мцшащидя етмяк олар: 

мяркязляшдирилмиш малиййя вя йерли малиййя.  

Мяркязляшдирилмиш малиййя щяр вахт дювлят малиййяси кими чыхыш едир. Йерли 

малиййя дедикдя ися щям йерли щакимиййят органларынын малиййясi, щям дя йерли 

юзцнцидаря органларынын малиййяси баша дцшцлцр.  

Малиййя системинин щялгяляри арасында гаршылыглы ялагя мцхтялиф 

истигамятляри ящатя едир вя айры-айры юлкялярдя юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир. 

Щеч бир дювлят бцтювлцкдя малиййя системи щаггында ганун гябул етмир. 

Анжаг малиййя системинин щяр бир щялгяси щаггында уйьун ганунлар гябул 

едilир вя щямин щялгя эюстярилян гануна уйьун олараг формалашдырылыр. Бу ися 

сон нятижядя юлкянин малиййя системинин формалашмасына эятириб чыхарыр.  

Азярбайжан Республикасында йерли юзцнцидаряетмя системнинин, о 

жцмлядян бялядиййя малиййясинин мейдана эялмяси вя инкишафы малиййя 

системинин формалашмасы вя инкишафынын мцяййян мярщялясиндя баш вермишдир. 

Бу ейни заманда дювлят гуружулуьунда баш верян дяйишиклишлярля баьлыдыр.  

1992-жи илдя гябул едилмиш «Бцджя системи щаггында» АР Ганунунда йерли 

бцджяляр кими район вя шящярлярин, щабеля Нахчыван Мухтар Республикасынын 

бцджяляри чыхыш едирдиляр. Дювлят сявиййясиндя тяртиб едилян республика бцджяси 

вя йерли бцджяляр бирликдя бирляшдирилмиш бцджя адланырды.  

Район вя шящярлярин йерли бцджяляри район вя шящяр советляринин Ижrаиййя 

Комитяляри тяряфиндян щазырланыр, район вя шящяр советляри тяряфиндян мцзакиря 

едиляряк  гябул едилирди. Чцнки щямин дюврдя район вя шящярлярдя мювжуд олан 

халг депутатлары советляри сечкили иди.  



80 

 

Мялумдур ки, бцджя мцнасибятляринин ясасында онун сечкили орган 

тяряфиндян мцзакиря едиляряк гябул едилмяси вя онун ижрасына щямин орган 

тяряфиндян нязарят едилмяси дайаныр. Мящз бу ясасын тямин олунмасы сащясиндя 

юдкямиздя мцяййян дювр ярзиндя щцгуги чятинликляр мювжуд олмушдур. Беля 

ки, Азярбайжан dювлятчилийинин мющкямлянмясиндя вя инкишафында нювбяти 

мярщялядя олан Азярбайжан  Республикасынын Кониститутсийасы гябул едиляркян 

юлкямизин дювлят гуружулуьунда жидди дяйишикликляр олмушдур. Кониститутсийа 

гябул олунаркян АР Милли Мяжлисinдян вя НМР Али Мяжлисиндян башга юлкядя 

мювжуд олан бцтцн сечкили органлар ляьв едилмишдир. Щямин дюврдя йерли 

юзцнцидаряетмя сащясиндя щяр щансы сечкили органын формалашдырылмасы нязярдя 

тутулmaдıьı цчцн юлкямиздя йерли сявиййядя бцджяляри мцзакиря едяряк гябул 

етмяк мцмкцн олмамышдыр.  

Йерли бцджяляр район вя шящярлярин Ижра щакимиййяти орагнлары тяряфиндян 

щазырланса да онлары йерлярдя мцзакиря едяряк гябул едя биляжяк органлар 

олмамасы сябябяиндян бцджя лайищяляри Азярбайжан Республикасы Малиййя 

Назирлийиня тягдим едилирди. Малиййя Назирлийинин щазырладыьы республика 

бцджясинин лайищяси вя район вя шящяр бцджяляринин лайищяляри иля бирликдя дювлят 

бцджяси шяклиндя Милли Мяжлисин мцзакирясиня тягдим едилир, мцзакиря вя гябул 

олунурду. 1996-1999-жу иллярдя дювлят бцджяляри щаггында ганунлар беля шяртляр 

дахилиндя баш вермишдир. Лакин бу заман мцяййян щцгуги нюгсанлара йол 

верилмишдир.  

1996-1999-жу илляр цзря Азярбайжан Республикасынын дювлят бцджяляри 

щаггында ганунлар гябул едился дя щямин иллярдя дювлят бцджясинин щцгуги 

ясасы мцяййян едилмямишдi. Йалныз 1999-жу илдя «Дювлят бцджяси щаггында» 

АР Ганунунун гябул едилмяси иля бу щцгуги проблем арадан галдырылмышдыр.  

Дювлят гуружулуьунда нювбяти мярщяля бялядиййялярин йарадылмасы 

олмушдур. Бялядиййялярин мейдана эялмяси иля йерлярдя сечкили органлар 

фяалиййятя башламыш, бу ися мцстягил сурятдя йерли бцджялярин формалашдырылмасы 

вя фяалиййятиня имкан йаратмышдыр.  
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Бялядиййя гурумларынын йарадылмасындан яввял онун фяалиййятинин щцгуги 

вя игтисади базасынын щазырланмасы мягсядиля бир сыра ганунверижилик актларында 

йерли юзцнцидаряетмя сащясиндя бейнялхалг тяжрцбя вя юлкямизин милли 

хцсусиййятляри нязяря алынмагла бялядиййя малиййясинин тяшкилинин ясас 

вязифяляри, принсипляри вя с мцяййянляшмишдир.  

Малиййя системинин ясас щялгяляриндян олан дювлят малиййяси вя бялядиййя 

малиййяляри гаршысында щям цмуми, щям дя билаваситя щяр щялгяляринин 

гаршысында гойулан вязифяляр мцяййян едилир. Дювлят малиййя системи – малиййя 

системинин апарыжы щялгяси онларла малиййя ресурсларына цмуми нязаряти щяйата 

кечирилир. Дювлят пул фондларынын формалашдырылмасы вя истифадясини реаллашдырыр. 

Мцасир шяраитдя дювлят малиййя системи йерли юзцнцидаряетмянин тямин 

олунмасында да иштирак етди. Йухарыда апардыьымыз тящлиллярдя эюстярилдийи кими 

мювжуд шяраитдя йерли юзцнцидаряетмя органларынын эялир базасы онларын 

хяржлярини малиййяляшдиря биляжяк щяжмдя дейилдир.  

Бундан беля бир нятижя чыхармаг олар ки, дювлят малиййя системи 

бялядиййялярин малиййяляшдирилмясиндя иштирак едирся, онларын фяалиййятиня 

малиййя нязарятини дя щяйата кечирилмялидир.  Мялумдур ки, дювлят малиййя 

нязаряти даща сямяряли вя мягсядяуйьундур вя бялядийялярин фяалиййятиня 

ганунауйьун шякилдя нязарят едилмяси йерли юзцнцидаряйя мцдахиля кими дейил, 

яксиня она бир йардым, кюмяк кими гиймятляндирилмялидир.  

Яэяр бялядиййянин фяалиййяти гайдалар дахилиндя, ашкарлыг шяраитиндя тяшкил 

олунурса, кянар нязарятдян чякинмяйя щеч бир ещтийаж йохдур. Яэяр щяр щансы 

нюгсана йол верилирся, дахили нязарят ону эизлядя дя биляр.  

Дювлят вя бялядиййя малиййясинин нязарят функсийасы иля йанашы 

планлашдырма, тяшкилетмя, стимуллашдырма функсийалары да мювжуддур вя бу 

функсийаларын реаллашдырылмасында да дювлят малиййя системи бялядиййялярин 

малиййя системиня юз мцсбят тясирини эюстяря биляр. Дювлят малиййя системиндя 

малиййя ресурсларынын мцхтялиф истигамятляр цзря дахил олмасыны да, хяржлянмяси 

дя дягиг планлашдырылыр. Бялядиййя бцджяляринин реаллыьы ися беля характеризя едиля 

билмяз. Демяли, бялядиййя малиййясинин гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири  
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даща реал йерли бцджялярин планлашдырылмасы вя планлашдырылан бцджялярин 

реаллашдырылмасына наил олунмасыдыр.  

Малиййя системи – щяр бир щиссяси тамлыьын хцсусиййятляриня юз пайыны верян, 

гаршылыглы ялагяси олан щиссялярин мяжмусу олдуьу цчцн бцтювлцкдя системин 

тякмилляшдирилмяси онун щяр бир щиссясинин тякмилляшдирилмясиндян аслыдыр. Буна 

эюря дя йалныз дювлят малиййясинин тякмилляшдирилмяси, бялядиййя малиййясинин 

ися зяиф олмасы юлкямизин инкишаф етмиш малиййя системи олмасыны демяйя имкан 

вермир. Буна эюря дяйерли малиййянин, хцсусян дя онун эялир базасынын 

мющкямляндирилмяси истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцлмялидир.  

Азярбайжан бялядиййяси реал малиййя мянбяляри ахтармаьа мяжбурдур. 

Азярбайжан бялядиййясинин малиййя ресурслары иля тяминатынын йахшылашмасы 

бялядиййя бцджясинин потенсиал ещтийатларыны да ятрафлы артырмаьы тяляб едир.  

Бялядиййя малиййясинин йалныз  бялядиййя бцджяляри иля тямсил олунмасына 

сон гойулмалыдыр. Тядрижян бялядиййялярин малиййя базарында иштиракы, 

бцджядянкянар пул фондларынын формалашдырылмасы, мцхтялиф пуллу хидмятлярин 

тяшкили вя с тямин олунмалыдыр. Бялядиййяляр йерли ящалини, онларын ещтийажларыны 

даща йахшы билдикляри цчцн эяляжякдя щям мяркязи щакимиййят органларынын, 

щям дя бцджядянкянар дювлят пул фондларынын мцяййян сялащиййятляринин 

бялядиййяляря ютцрцлмяси зяруридир. Ялбятдя, бу щалда уйьун м алиййя тяминаты 

да айрылмалыдыр.  

Диэяр юлкялярдя бялядиййя малиййя ресурсларынын формалашдырылмасында 

малиййя базары мцщцм рол ойнайыр. Бялядиййяляр малиййя базарында ики 

истигамятдя иштирак едя биляр.  

Щяр шейдян яввял, бялядиййяляр щяр щансы лайищяни малиййяляшдирмяк 

мягсядиля тяшкили вясаит ялдя етмяк истяйирся гиймятли каьызлар базарында юз 

истигразларыны йерляшдиря биляр. Лайищянин щяйата кечирилмясинятижясиндя 

эяляжякдя ялдя едилян эялир щесабына боржу гайтармаг, ялавя эялир ялдя етмяк 

олар.  

Бялядиййялярин малиййя базарында иштиракынын икинжи истигамяти гысамцддятли 

дювлят гиймятли каьызларыны вя йа йцксяк эялирли корпоратив гиймятли каьызларын 
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алынараг сахланылмасы, башга сюзля гиймятли каьызлара инвестисийаларын 

йатырылмасыдыр. Бу, эяляжякдя бялядиййялярин мцяййян щяжмдя сабит эялир 

формалашдырылмасына имкан веря биляр. 

Бялядиййя гиймятли каьызларын йерляшдирилмяси щярраж, ачыг сатыш вя йа хцсуси 

йерляшдирмя цсулу иля щяйата кечирилмялидир.  

Бялядиййяляр гиймятли каьызлары бурахмагла юз лайищялярини щяйата кечиряр 

вя юлкядя апарылан мягсядйюнлц игтисади ислащатлаа стимул веря билярляр. 

Бунунла йанашы, бялядиййяляря юз бцджя хяржлярини таразлашдырмаг вя ярази 

тякрар просесини идаря етмяк имканы йарадыр.  

Сямяряли бялядиййя малиййя системинин йарадылмасында дювлят юзц 

мараглыдыр. Она эюря ки, бялядиййя гиймятли каьызлар базары дювлят вя бялядиййя 

малиййясинин бир щиссясини юзцндя якс етдиряжякдир. Дювлят тяряфиндян гиймятли 

качызларын емиссийасы просесиня нязарятин щяйата кечмяси гиймятли каьызларын 

етибарлылыьыны даща да артыражагдыр. Емиссийа лайищясинин щяйата кечмяси заманы 

илк нювбядя бялядиййя ещтийажларынын малиййяляшдирилмяси шяртляри тямин 

едилмялидир. Бу заман лайищялярин бцтцн иштиракчылары цчцн риск азалдылмалы вя 

бцтцн сивил дювлятляр цчцн характерик олан азад рягабят мцщити йарадылмалыдыр. 

Бялядиййя гиймятли каьызлары фондлар базарында уьурлу йерляшдирилмяси физики вя 

щцгуги шяхслярин инвестисийа активлийиндян даща чох асылы олажагдыр. Ящалинин 

яманятляринин гиймятли каьызларын бурахылышы васитясиля капиталын тякрар истещсалы 

просесиня актив шякилдя жялб едиля биляр. Бу заман бялядиййя гиймятли каьызлары 

шяхси йатырымлар цчцн игтисади мараг доьура биляр. Бялядиййя гиймятли 

каьызларын етибарлылыьынын артырылмасы заманы ясас вязифялярдян бири дя 

бялядиййялярин вя инвесторун кредит вя базар рискляринин минимума 

ендирилмясидир. Рисклярин азалдылмасы вя бялядиййя гиймятли каьызларын 

етибарлылыьынын артырылмасы мягсядиля цчцнжц тяряф рискини юз цзяриня эютцря биляр.  

Ялбятдя ки, Азярбайжанда бялядиййя гиймятли каьызлары базары 

йарадылдыгдан сонра гаршыда бу базарын тянзимлянмяси просеси дуражагдыр.  

Йалныз беля щалда бялядиййя гиймятли каьызлары цзря инвесторларын щцгуглары 

горуна биляр. Бу заман гиймятли каьызлары бурахан органы йалныз гиймятли 
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каьызларын емиссийасы цзря дейил, щямчинин, просес заманы ямяля эялян кредит 

мцнасибятляри цзря дя мясулиййятляри артырылмалыдыр. 

Бялядиййялярин малиййя базарында фяали иштиракына ики амил мянфи тясир едя 

биляр: бялядиййялярин малийя ресурсларынын кифайят етмясини вя малиййя базарынын 

цмумиликдя зяиф инкишафы. Лакин бу проблемляр тядрижян арадан галдырыла биляр. 

Малиййя базарынын сон иллярдя инкишафынын тящлили эюстярмишдир ки, артыг 

Азярбайжанда гиймятли каьызлар базары мцяййян инкишаф сявиййясиня чатмышдыр. 

Гиймятли каьызлар базарында мцхтялиф ширкятлярин корпоратив истигразлары, 

сящмляр вя дювлят гысамцддятли гиймятли каьызлары сатылыр. Бялядиййяляр млиййя 

базарында, хцсусян, гысамцддятли дювлят истигразлары алмагла бир бцджя илиндя 

мцяййян эялир ялдя едя биляр.  

Диэяр амил, бялядиййя эялирляринин кифайят гядяр олмасы даща жидди проблем 

щесаб едиля биляр. Лакин бурада да чыхыш йолу тапмаг мцмкцндцр. Щяр шейдян 

яввял, бялядиййяляр юз эялирляр планыныдаща эярэин планлашдырылмасы вя там 

щяжмдя ижра етмяйя чалышмалыдыр. Йухарыдакы тящлил заманы эюрдцйцмцз кими, 

бялядиййя щятта щесабланмыш эялирлярин дя аз бир щиссясини топлайа билир. 

Хцсусян, бялядиййя эялирляринин ясасыны тяшкил едян верэи дахилолмалары цзря план 

тапшырыглары да 30-50 фаиз сявиййясиндя топланыр. Демяли, бялядиййяляр илк 

нювбядя торпаг вя ямлак верэиляринин даща там щяжмдя топланмасына 

чалышмалыдырлар. Бу мягсядля мцхтялиф тядбирляр щяйата кечириля биляр: щям 

щявясляндирижи, щям дя мяжбуредижи. Бялядиййяляр ящали арасында изащедижи ишляри 

эенишляндирмяли, верэилярин юдянилмясинин мяжбури олдуьуну, лакин интизамлы 

верэи юдяйижиляриня мцяййян эцзяштляр едиля биляжяйини сакинлярин нязяриня 

чатдырылмалыдыр. Верэи юдямякдян мцнтязям йайынан шяхсляря гаршы ганун 

чярчивясиндя тядбирляр эюрцлмяли, мящкямяйя мцражият олунмалыдыр. 

Торпаг вя ямлак верэиляринин дцзэцн мцяййян едилмяси в там щяжмдя 

топланмасыны тямин етмяк мягсядиля юлкя цзря дашынан вя дашынмаз ямлакын 

тякмил реестри йарадылмалыдыр. Бу верэилярин щесабланма гайдалары 

садяляшдирилмяли вя щяр кясин баша дцшя биляжяк шякилдя олмалыдыр.  
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Бялядиййя эялирляринин формалашмасында бялядиййя мцлкиййяти иля баьлы 

эялирлярин дя мцщцм рол ойнадыьы бяллидир. Буна эюря дя бялядиййя 

мцлкиййятинин дцзэцн идаря етилмясинин тяшкилиня диггят артырылмалыдыр. 

Бялядиййя ямлакыны, о жцмлядян бялядиййя торпагларынын сатылмасы даща шяффаф 

шякилдя тяшкил олунмалы, ялдя олунан эялирлярин там щяжмдя мядахил едилмясиня 

наил олунмалыдыр. Сирр дейил ки, бялядиййялярин фяалиййятя башладыьы илк иллярдя 

торпагларын даща баща гиймятя сатылмасы вя жцзи гиймятлярля рясмиляшдирилмяси 

щалларына йол верилмишдию буна эюря дя  АР Президентинин сярянжамы иля 

бялядиййяляр тяряфиндян торпагларын билаваситя сатылмасы дайандырылды вя 

бялядиййя торпагларынын щярражларда сатышынын щяйата кечирилмясиня башланды. 

Ейни гайда тятбиг етмяк мягсядяуйьундур.  

Бялядиййяляр юз ямлакыны ялверишли шяртлярля ижаряйя вермякдян вя бялядиййя 

мцлкиййятиндя мцхтялиф рекламларын йерляшдирилмясиндян дя эялир ялдя 

едилмясиня диггяти артырмалыдырлар. Цмуми игтисади инкишаф шяраитиндя бу 

эялирлярин артырылмасы цчцн реал шяраит йараныр.  

Бу заман йалныз бялядиййя мцлкиййяти цзяриндя дейил, щям дя бялядиййя 

яразисиндя йерляшдирилян вя йайымланан бцтцн рекламлара эюря щцгуглары йерли 

бцджяляря алынмасы тямин олунмалыдыр.  

Бялядиййялярин малиййясинин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси 

истигамятляндирилян бири дя онларын тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олмасынын 

эенишляндирилмяси йолу иля вясаитлярин ялдя едилмясидир. Бялядиййяляр мцхтялиф 

хидмятляр, о жцмлядян, туризм хидмятляри эюстярилмяси, мяктябягядяр ушаг 

мцяссисяляринин сахланылмасы, няглиййат хидмятляринин тяшкили вя с сащясиндя 

пуллу хидмятляр эюстяря билярляр. Кянд вя гясябя йолларынын чякилмяси вя она 

хидмят дя бурайа аид едиля биляр. Бу мясяляйя АР Президенти жянаб И.Ялийев дя 

юз мцнасибятини билдирмишдир. АР НК-нин 2010-жу илин биринжи рцбцнцн сосиал-

игтисади йекунунуа щяср едилмиш ижласындакы нитгиндя демишдир: «Еля етмялийик 

ки, райондахили йоллар, кянд йоллады да тямир едилсин, салынсын. Бу сащя йерли ижра 

органларынын сярянжамындадыр. Онлара да лазыми сявиййядя вясаит верилмялидир 

ки, о ишляр эюрсцнляр. Ейни заманда бу ишляр бялядиййялярин хятти иля 
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эюрцлмялидир. Яслиндя кянд йолларыны бялядиййяляр инша етмялидирляр. Азярбайжан 

дювляти бу функсийаны юз цзяриня эютцрцб ки, мясяляни тезликля щялл едяк. Анжаг 

бу яслиндя бялядиййянин ишидир. Онлар йыьылан вясаит щесабына кянд йолларыны 

абад вязиййятя салмалыдырлар». 

Бу чыхышда бялядиййялярин фяалиййятинин тяшкили щагда бир нечя дяйярли тезис 

иряли сцрцлмцшдцр. Щяр шейдян яввял бялядиййяляр йени сялащиййятлярин верилмяси 

зяруряти гейд едилир. Щягигятян дя ящалинин сосиал вязиййятинин, реэионларда 

инфраструктурунун инкишаф етдирилмясиня, хцсусян йолларынсалынмасына вя 

сахланылмасына бялядиййялярин жялб едилмяси зярурият ачыг эюрцнцр.  

Ейни заманда верилян ялавя сялащиййятлярин малиййя тяминатынын зярурилийи 

дя нязяря чарпылырды.  

Азярбайжан Республикасында бялядиййя малиййясинин тяшкилиндя бу 

тювсиййялярин йериня йетирилмяси мцсбят рол ойнайажагдыр.  

Азярбайжанын йерли шяраитиня вя юзцнямяхсус хцсусиййятляриня уйьун 

консепсийасынын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси дя аз ящямиййят кясб етмир. 

Йерли юзцнцидаря органларынын формалашмасы, фяалиййяти вя идаря мехнизмляри иля 

баьлы дцна тяжрцбясини юйрянмякля Азярбайжанын милли вя йерли хцсусиййятляри 

нязяря алынараг мцвафиг ганунверижилик актлары щазырланараг тятбиг 

олунмалыдыр. Бялядиййялярин формалашмасы вя фяалиййяти цчцн ганунверижилик 

актларынын щазырланмаснда ашаьыдакы мясялялярин нязяря алынмасы 

мягсядяуйьундур:  

- йерли юзцнцидаря органларынын формалашмасы, иш принсипляри, статусу 

щаггында ящалинин эениш мялуматландырылмасы; 

- бялядиййялярин малиййя системи иля дювлят малиййя системи арасында 

гаршылыглы ялагялярин тякмилляшдирилмяси; 

- йерли юзцнцидаря органларынын сялащиййятляринин вя она уйьун малиййя 

тяминатларынын эенишляндирилмясинин тямин олунмасы; 

- габагжыл дцнйа юлкяляринин йерли юзцнцидаря тяжрцбясинин юйрянилмяси вя 

йерли шяраитля уйьунлашдырараг тятбиг олунмасы.  



87 

 

Бялядиййялярин малиййясинин  тякмилляшдирилмяси истгамятляриндян бири дя 

бялядиййялярин кооперасийасынын йарадылмасыдыр. Малиййя сащясиндя 

бялядиййялярин кооперасийасынын ян оптимал сявиййяси бялядиййяляр ассосасийасы 

чярчивясиндя реаллаша биляр. 

Юлкямизин бир сыра шящяр бялядиййяляри артыг мцяййян малиййя имканларына 

маликдирляр ач бялядиййяляр ассосасийасынын эениш жоьрафи сярщядляри ящатя етмяси 

бу ишдя мцсбят рол ойнайа биляр. Ассосасийа дахилиндя малиййя проблемляринин 

щялли цчцн борж механизминдян щялл едиля биляр.  

Бялядиййяляр ассосасийасы диэяр бир проблемин щяллиня дя йардымчы ола биляр. 

Ассосасийа цзвляри юз араларында разылыьа эяляжяк бцджядянкянар пул фонду 

йарадыла билярляр. Ещтийат фонду кими йарадылан бу фондун формалашдырмасы вя 

истифадяси гайдалары гаршылыглы разылыг ясасында мцяййян едиля биляр.  
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Н Я Т И Ж Я  

Мцасир дюврдя жямиййятин идаря едилмясиндя дювлятля йанашы мцхтялиф 

гейри-щюкумят тяшкилатлары, о жцмлядян йерли юзцнцидаряетмя органлары олан 

бялядиййяляр эениш иштирак едирляр. 

Азярбайжан Республикасында бялядиййя гурумлары 2000-жи иллярин 

яввялляриндян формалашдырылмаьа башламыш вя артыг йерли юзцнцидаря сащясиндя 

мцяййян налиййятляр ялдя едилмишдир. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын 

тямин олунмасында бялядиййяляр дя мцяййян рол ойнамышдыр. 

Йерли юзцнцидарялярин нормал фяалиййят эястярмяси вя даща да инкишаф 

етдирилмясиндя онун мющкям игтисади базасынын йарадылмасы вя 

формалашдырылмасы мцщцм ящямиййят дашыйыр. Бялядиййялярирн гаршысында 

гойулмуш вязифялярин реаллашдырылмасы цчцн онлар мцяййян малиййя ресурсларына 

малик олмалыдыр. Бялядиййялярин малиййя ресурслары, ясас етибары иля  

бялядиййябцджяляриндя жямлянир. Лакин бялядиййя малиййяси дедикдя йалныз йерли 

бцджялярин формалашдырылмасы  вя ижрасы мцнасибятлярини дцшцнмяк доьру дейил.  

Бялядиййя малиййясинин ясасыны тяшкил едян бцджя мцнасибятляри иля йанашы 

бялядиййя кредит мцнасибятлярини, бялядиййялярин бцджядянкянар пул 

фондларынын формалашдырылмасы вя истифадяси иля баьлы мцнасибятляри, бялядиййя 

бцджяляри иля бцджя системинин диэяр щялгяляри арасында гаршылыглы ялагяляри 

бялядиййялярля бялядиййя мцяссисяляри арасында мцнасибятляри дя гейд етмяк 

лазымдыр.  

Буна эюря дя бялядиййялярин малиййя базасынын мющкямлийи онларын 

фяалиййятини даща сямяряли гурмаьа вя бялядиййя яразисиндя йашайан ящалинин 

йашайыш сявиййясинин йцксялдилмясиня сябяб олур.  

Бялядиййялярин малиййясинин формалашдырылмасы мянбяляри вя истифадя 

едилмясинин ясас истигамятляри уйьун ганунверижилик актлары иля 

мцяййянляшдирилмишдир. Ганунверижиликдя йерли эялирлярин мцхтялиф формаларда – 

щям верэили, щям дя гейри-верэили эялирляр щесабына формалашдырылмасы нязярдя 

тутулур. 
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Лакин бялядиййялярин фяалиййятинин малиййя тяминатынын мянбяляр цзря 

тящлилинин апарылмасы заманы айдын олур ки, бялядиййялярин йерли эялирляри, ясасян 

бялядиййя ямлакынын юзялляшдирилмяси иля баьлы эялирлярдян вя гисмян дя физики 

шяхслярин тропаг вя ямлак верэисиндян ибарятдир. Бялядиййялярин юз 

мцлкиййятиндя мцяссисяляри олмадыьы цчцн мцяссисялярин мянфяят верэисиндян 

дахилолмалар да йох дяряжясиндядир.  

Бялядиййя мцлкиййятиндя рекламларын йерляшдирилмясиндян эялир, бялядиййя 

ямлакынын ижаряйя верилмясиндян эялир истянилян сявиййядя дейил. Бялядиййя 

ямлакынын юзялляшдирилмясиндян дахилолмалар ися эетдикжя азалдылмалыдыр вя 

щачанса тцкяняжякдир. Бурадан беля нятижя чыхыр ки, бялядиййяляр йени эялир 

мянбяляри формалашдырмаьа башламалыдырлар.  

Бялядиййя эялирляринин формалашмасында дювлят бцджясиндян айырмалар да 

щялледижи рол ойнайыр. Дотасийа шяклиндя айрылан бу вясаитин бялядиййяляр 

тяряфиндян жидди ясасландырылмасы тяляб олунмалы, онун бялядиййялярин 

фяалиййятинин даща сямяряли тяшкили иля ялагяляндирилмяси тямин олунмалыдыр.  

Дювлятин бялядиййяляря малиййя йардымынын даща мцкяммял механизми 

тапылмалыдыр. Щазырда ися бялядиййя бцджяляри планлашдырыларкян яввялки илдя 

дювлят бцджясиндян едилмиш айырмаларын щяжми жари илдя  эялир вя хяржлярин артым 

темпиня уйьун артырылыр. Беля планлашдырма бялядиййялярин фяалиййятини 

стимуллашдырыр.  

Йерли бцджялярин хяржляринин планлашдырылмасы сащясиндя еля бир норматив 

сянядин олмамасы да мцяййян чятинлик йарадыр. Бязян бялядиййя бцджясинин 

хяржляринин йарыдан чоху йерли бялядиййя орагнынын сахланылмасына йюнялдидилир. 

Ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы, абадлыг ишляри вя диэяр ещтийажлара 

садяжя вясаит галмыр. Бялядиййялярин бцджя хяржляринин индики гурулушунда 

мцщцм йери мянзил-коммунал тясяррцфатына коммуникасийа обйектляриня 

айырмалар тутулмалыдыр.  Лакин бу хяржляр бир гайда олараг там щяжмдя 

реаллашдырылмыр вя мяркязи бцджядян йардымлар алмагла бялядиййяляр юз малиййя 

вязиййятини гисмян дцзялдя билир. Лакин беля вязиййят узун мцддят давам едя 
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билмяз. Бурадан беля нятижя чыхармаг олар ки, йерли бцджялярин 

формалашдырылмасы сащясиндя жидди ислащатларын апарылмасы зяруридир.  

Бялядиййя малиййясинин тякмилляшдирилмясиндя она дювлят нязарятинин 

артырылмасы мцщцм рол ойнайа биляр. Ганунверижилик вя ашкарлыг шяраитиндя 

кечирилян дювлят малиййя нязаряти бялядиййялярин ишиня мцдахиля вя йа тязйиг 

васитясиля бахыла билмяз, яксиня бялядиййялярин инкишафына дювлят йардымынын бир 

формасы щесаб едилмялидир. Беля бир нязарят бялядиййя вясаитляринин даьылмасынын 

гаршысыны алмагла йанашы, онун даща сямяряли истифадя олунма истигамятини дя 

мцяййян едя биляр.  

Бялядиййялярин малиййя мцнасибятляриндя онларын бцджядянкянар пул 

фондларынын йарадылмасы вя  малиййя базарында иштрак да эяляжякдя мцщцм рол 

ойнайа биляр. Бцджядянкянар пул фондларынын йарадылмасы бир бялядиййя 

сявиййясиндя мцяййян чятинликлярля баьлыдыр. Буна эюря дя беля фондун 

йарадылмасы ассосасийа шяклиндя бирляшмиш бялядиййяляр тяряфиндян щяйата 

кечириля биляр. 

Бялядиййяляр малиййя базарында щям борждан, щям дя кребитор кими чыхыш 

едя биляр. Базарда мцяййян гиймятли каьызлар йерляшдирмякля мцяййян 

мцддятя малиййя ресурсу ялдя едиля биляр. Лакин вахты чатанда бу боржун нежя 

гайтарылажаьы яввялжядян мцяййян едилмялидир. Бялядиййяляр ейни заманда диэяр 

инвесторларын гиймятли каьызларыны сахламагла эялир ялдя едя биляр. Бу кичик 

щяжмдя олса да сабит эялир тямин едя биляр.  

Бялядиййя малиййясинин диэяр истигамяти бялядиййяляря йени сялащиййятлярин 

вя она уйьун малиййя тяминатынын верилмясидир. 

Беляликля, бялядиййя малиййясинин тякмилляшдирилмяси ашаьыдакы 

истигамятлярдя апарылмалыдыр: 

- бялядиййяляр йерлиюзцнцидаряетмяни там щяйата кечирмяйя имкан верян 

бцджя эялирляринин тямин олунмасы; 

- бялядиййяляря йени сялащиййятлярин вя онун малиййя тяминатынын 

айрылмасыны тямин едян ислащатларын  апарылмасы; 



91 

 

- ящалинин бялядиййя верэиляринин даща там юдямясини тямин етмяк 

мягсядиля маарифляндирмя, щявясляндирмя вя с. тядбирлярин эюрцлмяси; 

- дювлят бцджяси иля бялядиййя бцджяляри арасында гаршылыглы ялагянин йени 

механизминин ишляниб щазырланмасы; 

- бялядиййя бцджяляриня дювлят малиййя нязарятинин тяшкили.  
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