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2402y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2402Y Bәlәdiyyә idarәçiliyi
1 İdarәetmәdә sәviyyәlәrin iştirakı ardıcıllığına uyğun olaraq planların növlәri?

•

Yuxarıdan aşağı, aşağıdanyuxarı
Aşağıdan yuxarı
Soldansağa
Müәssisәlәr arasında
yuxarıdan aşağı

2 İdarәetmәdә qәrargah prinsipinin tәdqiqi ilә tanınmış alim kim olmuşdur?

•

L.Urvik
O.Şeldon
H. Qant
A.Fayol
H.Emmerson

3 “Elmi idarәetmә “mәktәbinin idarәetmәdә roluna aid olmayan variantı göstәrin.

•

Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәk üçün maddi stimullaşdırmadan düzgün vә sistematik istifadә olunması
Vәzifәnin yerinә yetirilmәsinin әn yaxşı üsulunu müәyyәn etmәk üçün elmi tәhlildәn istifadә olunması
Planlaşdırma vә işin beyindә qurulmasının işin özündәn ayrılması
Vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün әn çox uyğun gәlәn işçilәrin seçilmәsı,onların tәhsilinin tәmin olunması
Mürәkkәb situasiyalarda qәrar qәbul edәn rәhbәrlәrә kömәk mәqsәdilә kәmiyyәt metodalarının inkişafı

4 İdarәetmәnin әnәnәvi olaraq bir elm kimi vә tәdqiqatların müstәqil sahәsı kimi qәbul edilmәsinin
başlanğıcı hansı әsәr ilә bağlıdır?

•

Frederik Teylorun “Elmi idarәetmәnin prinsiplәri ”әsәri ilә
Henri Qantın”Әmәyin tәşkili” әsәri ilә
Xyuqo Myunsterberqin “Psixilogiya vә sәnayeneffektivliyi” әsәri ilә
Kiçik St.Corcun “İdarәetmә tәfәkkürünün tarixi”әsәri ilә
Oliver Şeldonun “İdarәetmәnin fәlsәfәsi ”әsәri ilә

5 “İdarәetmәnin fәlsәfәsi”әsәrindә müәllif idarәetmәni hansı hissәlәrә bölüb? Düzgün variantı göstәrin.

•

tәşkilat, menement,tәşkiletmә
administrasiya, tәşkilat, menecment
administrasiya,menecment,tәşkiletmә
tәşkiletmә,tәnzimetmә,administasiya
menecment,tәnzimetmә,administrsiya

6 “İdarәetmәnin fәlsәfәsi”әsәri kimә mәxsusdur?

•

Oliver Şeldon
F.Gilbret
Henri Qant
E.Meyo
Piter Druker

7 Aşağıda adı çәkilәn nәzәriyyәlәrdәn hansi yerli özünü idarәçilik nәzәriyyәlәridir?

•

Yuxarıda sadalanan nәzәriyyәlәr
Siyasәtdәn kәnar bәlәdiyyәlәr nәzәriyyәsi
Dövlәtçilik nәzәriyyәsi
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İctimai tәsәrfatçılıq nәzәriyyәsi
Azad izmalar nәzәriyyәsi

8 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı insan resurslarının idarә edilmәsi mәrhәlәlәrinә aid deyildir?

•

ixtisasın artırılması
әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
kadr axıcılığı
insan resurslarının planlaşdırılması
peşәyә istiqamәtlәnmә vә adaptasiya

9 Sosial idarәetmә uyğun gәlәn variantı seçin

•

sosial elementlәrin yerlәşdirilmәsi
sosial mәqsәd
müxtәlif dil sistemlәri şәklindә müstәqil fәaliyyәt göstәrәn sosial fәaliyyәtin ideal mәzmunu
sosial fәaliyyәtin maddi hissәlәri
sosial elementlәrin mәcmusu

10 Bir sıra alimlәr sosial idarәetmәnin aşağıdakı qanunlarının tәklif edirlәr. Düzgün olmayan variantı seçin

•

idarәetmәnin ixtisaslaşdırılması qanunu
İdarәetmәnin inteqrasiyası
Sosial mәqsәdlәrin üstünlüyü qanunu
idarәetmә mәrhәlәlәrinin zaldılması qanunu
Zәruri müxtәliflik qanunu

11 Hansı mәrhәlә cәmiyyәtlә әlaqәlәrin inkişafı mәrhәlәsinә aid deyil?

•

Böyük böhran dövrünün cәmiyyәtlә әlaqәlәri (19001939)
Peşәkarlıq: qlobal kommunikasiyalar dövrü (XX80cı illәrindiyә qәdәr)
Planlaşdırma cәmiyyәtlә әlaqәlәrin bir funkiyası kimi inikişafı (19401974)
Kommunikasiyanın başlanması (18001899)
Cәmiyyәtlә әlaqәlәrin yaranması (16001799).

12 İdarәetmәnin tәşkiletmә funksiyasının mahiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma hansıdır.

•

İstehsal vә әmәk prosesinin tәşkili mәsәlәlәri.
İdarәedәn vә idarәolunan sistemlәr arasındakı informasiya mübadilәsinin, әks vә bir başa әlaqәlәrinin tәşkili.
Mövcud әmәk kooperasiyası әsasında işçilәrin idarәetmә bölmәlәri,istehsal sahәlәri üzrә yerlәşdirilmәsinin tәşkili.
İdarәetmә sisteminin özünün tәşkili.
Hәr hansı bir dövr üçün nәzәrdә tutlan obyektin real vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi,aşkara çıxarılmasının tәşkili.

13 İdarәetmәdә sәviyyәlәrin iştirakı ardıcıllığına uyğun olaraq planların növlәri?

•

Yuxarıdan aşağı
Aşağıdan yuxarı
Müәssisәlәr arasında
Soldansağa
Yuxarıdan aşağı, aşağıdanyuxarı

14 Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin tam mәnasını әks etdirir?

•

Öz tamlığını saxlayan eyni tәbiәtli sistemlәrin xüsusiyyәtidir
Onun kömәyi ilә qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olunur
Öz tamlığını saxlayan müxtәlif tәbiәtli sistemlәrin xüsusiyyәtidir vә bunun kömәyi ilә qarşıya qoyulan mәqsәdә
nail olunur
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә vә asılılıqda olan elementlәrin cәmidir
Öz tamlığını saxlayan müxtәlif tәbiәtli sistemlәrin xüsusiyyәtidir
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15 “Yerli özünüidarәetmә orqanları dövlәt idarәetmә orqanlarına daxil edilmәmәlidirlәr”, “Dövlәt idarәçilik
orqanları icmaların işinә qarışmamalıdırlar”, “ İcma orqanları seçki әsasında formalaşdırılmalıdır” kimi
prinsiplәr hansı nәzәriyyәyә aiddir?

•

İctimai tәsәrrüfat
Azad icma
Sosial xidmәt
Dualizm
Dövlәtçilik

16 “Yerli özünüidarә heç dә dövlәt işindәn fәrqli olan yerli icma işlәrinin görülmәsi deyildir, o, dövlәt
idarәçiliyi mәsәlәlәrinin bir hissәsinin yerli icmaya verilmәsidr” fikri aşağıdakı hansı alimlәr qrupuna aiddir?

•

JJ.Russo, A.Tokvil, Rudolf Qeneyts
Rudolf Qeneyts vә Lorne Şteyn
A.Vasilçikov, B.Çiçerin vә Rudolf Qeneyts
JJ.Russo, A.Tokvil, A.Vasilçikov vә B.Çiçerin
Lorne Şteyn vә A.Vasilçikov

17 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi birinci funksiya .......

•

heç biri
şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi
yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi
artıq yaranmış sistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin idarә olunması prosesi kimi çıxış edir
sosialiqtisadi inkişafın idarә edilmәsi prosesini tәmin edir

18 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi hansı funksiyaya daxildir

•

qacaqmalçılıqla bağlı cinayәt mәsuliyyәtin müәyyәn edilmәsi
görmük rüsmlarının tәyin edilmәsi
hamısı
mülki hüquqi qanunların müәyyәn edilmәsi
müәssisә vә sakinlәrә bәlәdiyyә tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr; әrazinin sosialiqtisadi inkişafının idarә edilmәsi

19 Hansı nәzәri fikir “Sosial rifah” nәzәriyyәsinә aiddir?

•

Bәlәdiyyәlәr siyasәtlә mәşğul olmamalıdırlar;
Bәlәdiyyәlәrә Dövlәt idarәçiliyinin yerlәrdә tәzahürü kimi baxılmalıdır;
Bәlәdiyyәlәr siyasәtlә mәşğul olmamalıdırlar;
“Maddi vә mәnәvi formada nә varsa “insanın” bir mәnәvi, sosialpsixoloji vә fizioloji varlıq kimi inkişafına
xidmәt etmәlidir”
Yerli özünüidarәetmә ikili xarakterә malikdir;

20 “Maddi vә mәnәvi formada nә varsa “insanın” bir mәnәvi, sosialpsixoloji vә fizioloji varlıq kimi
inkişafına xidmәt etmәlidir” fikri hansı nzәriyyәyә aiddir?

•

Siyasәtdәnkәnar bәlәdiyyәlәr;
Dualizm
Dövlәtçilik;
Sosial rifah;
İctimai tәsәrrüfat;

21 Sosial rifah nәzәriyyәsi nә zaman meydana çıxmışdır?

•

XIX әsrin әvvәllәri;
XX әsrdә;
Orta әsrlәrdә
XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәllәrindә;
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XX әsrin sonu;

22 “Bәlәdiyyәlәr siyasәtlә mәşğul olmamalıyalnız yerli sosial rifah layihәlәrinә diqqәt yetirmәlidirlәr” fikri
hansı nzәriyyәyә aiddir?

•

İctimai tәsәrrüfat;
Sosial xidmәt
Dualizm;
Siyasәtdәnkәnar bәlәdiyyәlәr;
Dövlәtçilik;

23 “Siyasәtdәnkәnar bәlәdiyyәlәr” nәzәriyyәsinin әsas xәtti nәdәn ibarәtdir?

•

Bәlәdiyyәlәr siyasәtlә mәşğul olmamalıdırlar;
Yerli özünüidarәetmә ikili xarakterә malikdir;
Bәlәdiyyәlәrә Dövlәt idarәçiliyinin yerlәrdә tәzahürü kimi baxırdılar;

24 Yerli özünüidarәetmәnin ikili xarakteri hansı nәzәriyyәyә xasdır?

•

Sosial xidmәt
Dualizm;
Azad icma;
Dövlәtçilik;
İctimai tәsәrrüfat;

25 “Dövlәtçilik” nәzәriyyәsininyerli özünüidarәetmә orqanlarına mәxsus “Tәbii vә ya sәrbәst”, “Dövlәti vә
ötürülәn” funksiyalarını kim irәli sürmüşdür?

•

Lazerevski
Con Stüart
Rudolf Qeneyst
Lorens Şteyn
Qradovski

26 “Yerli özünüidarәetmә yerli tәsәrrüfat işlәrinin tәnzimlәnmәsi vә hәyata keçirilmәsi” fikri hansı alimlәrә
aiddir aiddir?

•

Lobanda, Con Stüart
Qneyst, Şteyn
Con Stüart vә Qneystә
Şteyn vә Qurke
Qurke vә Şeffner

27 “Yerli özünüidarәetmә yerli tәsәrrüfat işlәrinin tәnzimlәnmәsi vә hәyata keçirilmәsi” hansı
yerliözünüidarә nәzәriyyәsinin ardıcıllarına aiddir?

•

Azad icma
Dövlәtçilik
Sosial xidmәt
Dualizm
İctimai tәsәrrüfat

28 “Yerli özünüidarәetmә orqanları dövlәt idarәetmә orqanlarına daxil edilmәmәlidirlәr”, “Dövlәt idarәçilik
orqanları icmaların işinә qarışmamalıdırlar” , “ İcma orqanları seçki әsasında formalaşdırılmalıdır” kimi
prinsiplәr hansı nәzәriyyәyә aiddir?
Dualizm
Dövlәtçilik
Sosial xidmәt

•
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•

Azad icma
İctimai tәsәrrüfat

29 İcmalar nәzәriyyәsinin fundamental prinsiplәrinә nәlәr aid deyil?

•

İcma orqanları seçki әsasında formalaşdırılmalıdır
İcma orqanları mәrkәzi hakimiyyәtin tәyin etdiyi şәxslәr tәrәfindәn formalaşdırılmalıdır
Yerli özünüidarәetmә orqanları dövlәt idarәetmә orqanlarına daxil edilmәmәlidirlәr
Dövlәt idarәçilik orqanları icmaların işinә qarışmamalıdırlar

30 “Azad icma” nәzәriyyәsinin ilkin Yerli özünüidarәetmә haqqında fikirlәri üzrә mәktәblәr harada
formalşmışdır?

•

Belçika vә Almaniyada
Almaniyada
Avstriya vә Fransada
Fransa vә Belçikada

31 Yerli özünüidarә nәzәriyyәlәrinә hansı aid deyil?

•

Azad sahibkarlıq
Dualizm
Sosial xidmәt
Azad icma
Dövlәtçilik

32 Müasir dövrdә yerli özünüidarә haqqında elmә әsas neçә nәzәriyyә mәlumdur?

•

2.0
5
10.0
3.0
6

33 “Yerli özünüidarә dövlәt funksiyasını bu vә ya digәr ölçüdә müstәqil şәxslәrin vә müәssisәlәrin hәyata
keçirmәsi formasıdır” fikri aşağıdakılardan hansı alimә aiddir?

•

M.İ.Sevainkov
A.D.Qradski
B.N.Çiçerin
B.E.Nolde
İ.İ.Yevtixeyev

34 “Yerli özünüidarә yerli sakinlәrin öz problemlәrinin hәllindә iştirakını tәmin edәn idarәetmәnin yerli
formasıdır” fikri aşağıdakılardan hansı alimә aiddir?

•

İ.İ.Yevtixeyev
A.D.Qradski
B.E.Nolde
M.İ.Sevainkov
B.N.Çiçerin

35 “Yerli özünüidarә dövlәt funksiyasının tәmsilçiliyinin vә mәsuliyyәtinin yerli sәviyyәyә ötürülmәsidir”
fikri aşağıdakılardan hansı alimә aiddir?
B.E.Nolde
A.D.Qradski
M.İ.Sevainkov
İ.İ.Yevtixeyev

•
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•

B.N.Çiçerin

36 “Yerli özünüidarә hakimiyyәt bölgüsünün bir tәzahürüdür. Hәmçinin mәrkәzi hökumәtin tәmin edә
bilmәdiyi maraqların bir nәticәsidir” fikri aşağıdakılardan hansı alimә aiddir?

•

M.İ.Sevainkov
İ.İ.Yevtixeyev
A.D.Qradski
B.N.Çiçerin
B.E.Nolde

37 “Yerli özünüidarә heç dә dövlәt işindәn fәrqli olan yerli icma işlәrinin görülmәsi deyildir, o, dövlәt
idarәçiliyi mәsәlәlәrinin bir hissәsinin yerli icmaya verilmәsidr” fikri aşağıdakı hansı alimlәr qrupuna aiddir?

•

A.Vasilçikov, B.Çiçerin vә Rudolf Qeneyts
Rudolf Qeneyts vә Lorne Şteyn
JJ.Russo, A.Tokvil, Rudolf Qeneyts
JJ.Russo, A.Tokvil, A.Vasilçikov vә B.Çiçerin
Lorne Şteyn vә A.Vasilçikov

38 “Yerli özünüidarә xüsusi ictimai maraqların ödәnilmәsi üçün tәsis edilәn yerli ittifaqlardır” fikri aşağıdakı
hansı alimlәr qrupuna aiddir?

•

A.Vasilçikov, B.Çiçerin vә Rudolf Qeneyts
JJ.Russo, A.Tokvil, Rudolf Qeneyts
Rudolf Qeneyts vә Lorne Şteyn
JJ.Russo, A.Tokvil, A.Vasilçikov vә B.Çiçerin
Lorne Şteyn vә A.Vasilçikov

39 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı JJ.Russo, B.Çiçerin vә A.Tokvilә aiddir?

•

Heç biri
Yerli özünüidarә xüsusi ictimai maraqların ödәnilmәsi üçün tәsis edilәn yerli ittifaqlardır
Yerli özünüidarә heç dә dövlәt işindәn fәrqli olan yerli icma işlәrinin görülmәsi deyildir
Yerli özünüidarә dövlәt idarәçiliyi mәsәlәlәrinin bir hissәsinin yerli icmaya verilmәsidr

40 Yerli özünüidarәetmәnin inkişafı rasional cәmiyyәtin inkişafına verdiyi töhfәlәrә hansılar aid deyil?

•

demokratik dәyәrlәrin möhkәmlәnmәsi
vәtәndaş cәmiyyәtinin inkişafı
Hüquqi dövlәtin formalaşması
inzibatiamirlik sisteminin möhkәmlәnmәsi
Sosial dövlәtin tәşәkkülü

41 İlk dәfә yerli özünüidarә nüçәnci әsrdә yaranmışdır?

•

Eramızın I әsrindә
Eramızdan әvvәl IV әsrdә
Eramızdan әvvәl V әsrdә
Eramızın II әsrindә
Eramızdan әvvәl II әsrdә

42 Sahәvi yanaşmanın әsas çatışmayan cәhәtlәri hansılardır?

•

Әrazinin mәdәni inkişafı sahәvi tәsәrrüfat subyektlәrinin mәqsәdini әks etdirir;
әrazi vә regional siyasәtin kompleksliyini vә qabaqlayıcılığını tәmin edә bilirlәr;
İdarәetmә prosesi hәmişә gecikir;
Tәbiәtdәn istifadәnin optimallaşdırılması hәyata keçirilir;
Әrazinin sosial inkişafı sahәvi tәsәrrüfat subyektlәrinin mәqsәdini әks etdirir;
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43 Sahәvi idarәetmәdә yerli idarәetmә qәrarlarının qәbulunda kimlәr daha az tәsirә malikdirlәr?

•

әhali üçün daha çox iş yeri açan qurumlar.
iri tәsәrrüfat subyektlәri;
iri şirkәtlәr, konsenlәr;
Yerli hakimiyyәt orqanları;
böyük maliyyә  sәnaye qrupları;

44 Bu fikirlәrdәn hansı sahәvi idarәetmәnin mәzmununa aid deyil?

•

Sahәvi idarәetmә yerli hakimiyyәt orqanlarının cüzi idarәedici rolu ilә müşayiәt olunur;
Sahәvi idarәetmә sәnaye inqilabi dövründә meydana çıxmışdır;
Әrazi vә regional idarәetmәnin yaranması vә tәkamülünün birinci pillәsidir;
Mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemidir;
Әrazinin ayrıayrı hissәslәri müәyyәn bir idarәetmә sisteminә daxildir.

45 Müasir dövlәt idarәçiliyindә aşağıdakılardan әsasәn hansı iki idarәetmә mexanizmlәri hökm sürür?

•

konsensus, ümumi razılığa gәlmә
iyerarxik, bir mәrkәzdәn idarәetmә
laterial, ümumi razılığa gәlmә
iyerarxik, laterial
konsensus, vәtәndaşın sәs vermәsi

46 Müasir dövlәt idarәçiliyindә menecment mexanizmlәri neçә hissәyә bölünür?

•

bölünmür
3
5.0
2
1.0

47 Lorens Şteyn yerli özünüidarәetmә orqanlarına mәxsus funksiyaları neçә yerә bölürdü?

•

6.0
4.0
5.0
2
1

48 “Dövlәtçilik” nәzәriyyәsinin banilәri kimlәrdir?

•

Lazerevski vә Bezabrozov
Rudolf Qeneyst, Lorens Şteyn
Lobanda, Con Stüart
Yellenk vә Qradovski

49 “Yerli özünüidarәetmә orqanları dövlәt idarәetmә orqanlarına daxil edilmәmәlidirlәr”, “Dövlәt idarәçilik
orqanları icmaların işinә qarışmamalıdırlar”, “ İcma orqanları seçki әsasında formalaşdırılmalıdır” kimi
prinsiplәr hansı nәzәriyyәyә aiddir?

•

Dövlәtçilik
İctimai tәsәrrüfat
Sosial xidmәt
Dualizm
Azad icma

50 İlk dәfә yerli özünüidarә hakimiyyәti konstitutsiya sәviyyәsindә hansı ölkәdә tәsbit olunmuşdur?
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•

Almaniyada
Hәr üçündә
Belçikada
Almaniyada
Fransada

51 “Yerli özünüidarә heç dә dövlәt işindәn fәrqli olan yerli icma işlәrinin görülmәsi deyildir, o, dövlәt
idarәçiliyi mәsәlәlәrinin bir hissәsinin yerli icmaya verilmәsidr” fikri aşağıdakı hansı alimlәr qrupuna aiddir?

•

A.Vasilçikov, B.Çiçerin vә Rudolf Qeneyts
Lorne Şteyn vә A.Vasilçikov
Rudolf Qeneyts vә Lorne Şteyn
JJ.Russo, A.Tokvil, A.Vasilçikov vә B.Çiçerin
JJ.Russo, A.Tokvil, Rudolf Qeneyts

52 İlk dәfә yerli özünüidarә harada yaranmışdır?

•

Heç birindә
Çindә, Babilistandana vә Misirdә
Misirdә vә Hindistanda
Babilistanda vә Mesapatomiyada
Misirdә, Çindә, Bizansda vә Yunanıstanda

53 Bәlәdiyyә sözü әrәbcәdәn nә demәkdir?

•

"әhali idarәetmәsi"
"kәnd idarәetmәsi"
"rayon idarәetmәsi"
"küçә idarәetmәsi"
"şәhәr idarәetmәsi"

54 Yerli özünüidarәetmәdә sakinlәrin hüququnun hәyata keçirilmәsinin birbaşa formasına nә aiddir?

•

Yerli özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәt forma, qayda vә prinsiplәri
Yerli referendum vә rәy sorğusu
Yerli özünüidarәetmә orqanları vә onların strukturu
Yerli özünüidarәetmәnin hәyata keçirilmәsinin birbaşa formaları
Yerli özünüidarәetmә xidmәtinin tәşkili

55 Yerli özünüidarәetmәdә sakinlәrin hüququnun hәyata keçirilmәsinin birbaşa formasına nә aid deyil?

•

Әhalinin bәlәdiyyә aktı yaratma tәşәbbüsü
Әrazi ictimai idarәetmәdә iştirak
Vәtәndaşların bәlәdiyyә orqanlarına müraciәti
Yerli özünüidarәetmә orqanları vә onların strukturu
Yerli referendum vә rәy sorğusu

56 Yerli özünüidarәetmә orqanlarının tәşkilatı әsaslarına nәlәr aid deyil?

•

Yerli özünüidarәetmә xidmәtinin tәşkili
Yerli özünüidarәetmәnin hәyata keçirilmәsinin birbaşa formaları
Yerli özünüidarәetmә orqanları vә onların strukturu
Yerli özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәt forma, qayda vә prinsiplәri
Yerli referendum vә rәy sorğusu

57 Yerli özünüidarәetmәnin birbaşa formasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
Rәy sorğusu
Seçkilәr

•
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•

Yerli özünüidarәetmә vasitәçiliyi
Yığıcaqlar

58 Yerli idarәetmәnin digәr modelinә aşağıdakılardanhansı aiddir?

•

Dövlәt Yerli özünüidarә orqanları üzәrindә nәzarәti hәyata keçirir
Yerli özünüidarә azad şәkildә fәaliyyәt göstәrir
Yerli özünüidarә qeyridövlәt orqanlarıdır
Yerli özünüidarә lokal әhәmiyyәtli işlәrlә mәşğul olur

59 Qabaqcıl ölkәlәrindәki yerli özünüidarәnin ingilissakson modelindәn kәnardakı digәr model
qrupunahansı ölkәlәr aiddir?

•

ABŞ, Fransa
Britaniya, ABŞ, Kanada
ABŞ vә Latın Amerikası
Britaniya, Kanada, Türkiyә
Fransa, Türkiyә, Latın Amerikası

60 İngilissakson modelinә aşağıdakılardanhansılar aid deyil?

•

Yerli özünüidarә lokal әhәmiyyәtli işlәrlә mәşğul olur
Yerli özünüidarә lokal әhәmiyyәtli işlәrlә mәşğul olur
Yerli özünüidarә qeyridövlәt orqanlarıdır;
Dövlәt Yerli özünüidarә orqanları üzәrindә nәzarәti hәyata keçirir;
Yerli özünüidarә azad şәkildә fәaliyyәt göstәrir;

61 Qabaqcıl ölkәlәrindәki yerli özünüidarәnin ingilissakson modeli hansı ölkәlәrә aiddir?

•

Britaniya, ABŞ, Kanada;
Kanada, Türkiyә, Latın Amerikası
ABŞ, Fransa
ABŞ vә Latın Amerikası
Britaniya, Kanada, Türkiyә

62 Qabaqcıl Qәrb ölkәlәrindә yerli özünüidarәnin neçә modeli vardır?

•

Ayrılmırlar
1
5.0
2
4.0

63 Yerli özünüidarәetmә orqanlarının tәşkilatı әsaslarına nәlәr aiddir?

•

Yerli referendum vә rәy sorğusu
Әhalinin bәlәdiyyә aktı yaratma tәşәbbüsü
Әrazi ictimai idarәetmәdә iştirak
Vәtәndaşların bәlәdiyyә orqanlarına müraciәti
Yerli özünüidarәetmә orqanları vә onların strukturu

64 Bәlәdiyyәlәrlә bağlı mәsәlәlәrә Azәrbaycan Respublikasının konstitutsiyasının hansı bölmәlәri
ayrılmışdır?

•

VII vә IX bölmәlәr
III vә V bölmәlәr
IV, V vә IX bölmәlәr
IV vә IX bölmәlәr
II vә IV bölmәlәr
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65 Yerli idarәetmәnin digәr modelinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Dövlәtin ayrıayrı yerli hakimiyyәt qurumları Yerli özünüidarә orqanlarının bir sıra fәliyyәtinә rәhbәrliyi hәyata
keçirir
Yerli özünüidarә müstәqil olaraq lokal әhәmiyyәtli işlәrlә mәşğul olur
Dövlәt idarәçiliyi ilә bәlәdiyyәlәr üzlaşdırılmış şәkildә fәaliyyәt göstәrir
Dövlәt Yerli özünüidarә orqanları üzәrindә nәzarәti hәyata keçirir

66 İngilissakson modelinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Dövlәt Yerli özünüidarә orqanları üzәrindә nәzarәti hәyata keçirir
Dövlәt idarәçiliyi ilә bәlәdiyyәlәr üzlaşdırılmış şәkildә fәaliyyәt göstәrir
Yerli özünüidarә müstәqil olaraq lokal әhәmiyyәtli işlәrlә mәşğul olur
Dövlәtin ayrıayrı yerli hakimiyyәt qurumları Yerli özünüidarә orqanlarının bir sıra fәliyyәtinә rәhbәrliyi hәyata
keçirir

67 Bәlәdiyyә üzvlәrinin sayı Azәrbaycan Respublikasında tәsbit olunmuşdur.

•

İcra hakimiyyәti başçısının qәrarı ilә
Bәlәdiyyә seçkilәri haqqında olan qanunla
Bәlәdiyyәlәrin nizamnamәsi ilә
Konstitusiya ilә
Bәlәdiyyә sәdrinin qәrarı ilә

68 Bәlәdiyyәlәrin orqanlarının әsas fәaliyyәt forması hansıdır?

•

Sesiyalar
Tәbliğatlar
Nota
İclaslar
Mitinqlәr

69 Xarici vәtәndaşlar Azәrbaycan Respublikasında bәlәdiyyә seçkilәrindә iştirak edә bilәr?

•

İcra hakimiyyәtinin qәrarı ilә iştirak edә bilәrlәr
Bәlәdiyyә sәdrinin qәrarı ilә iştirak edә bilәrlәr
İştirak edә bilәrlәr
İştirak edә bilmәzlәr
Bәzi hallarda iştirak edә bilәrlәr

70 Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyinә görә bәlәdiyyә sәdri haradan seçilir?

•

Daxili İşlәr Nazirliyi tәrәfindәn
İcra hakimiyyәti başçısı tәrәfindәn
Bәlәdiyyә üzvlәri içәrisindәn
Bilavasitә ayrıca әhali tәrәfindәn
Dövlәt tәrәfindәn

71 Bәlәdiyyәlәr tәdricәn hәll olunan mәsәlәlәr dairәsinә daxil deyildir.

•

Әhaliyә kommunal vә nәqliyyat xidmәtinin tәşkili
Dövlәt büdcәsinin müzakirәsi vә tәkliflәr
Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin idarә olunması
Yerli proqramların müәyyәn edilmәsi
Әhaliyә sosial mәdәni xidmәtin tәşkili

72 Bәlәdiyyә sәdri kim tәrәfindәn seçilir?

•

Milli mәclis tәrәfindәn
bәlәdiyyә üzvlәri
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•

bәlәdiyyәnin ştatda olan işçilәri tәrәfindәn
yerli әhali

73 Bәlәdiyyә sәdri neçә il müddәtinә seçilir?

•

4.0
6.0
5
2
3.0

74 Bәlәdiyyә sәdrinin kim tәrәfindәn tәyin olunur?

•

Milli Mәclis tәrәfindәn
Seçki vasitәsilә
Ölkә başçısı
Yerli icra orqanı tәrәfindәn
Әdliyyә Nazirliyi

75 Beynәlxalq praktikada bәlәdiyyә orqanlarına nә aid deyil?

•

Bәlәdiyyә iclası
Bәlәdiyyә sәdri
Bәlәdiyyә әlaqәlәndiricisi

76 Azәrbaycanda bәlәdiyyәlәr neçә orqandan ibarәtdir?

•

4.0
3.0
1
2

77 Bәlәdiyyәlәrin tәşkilinin әsas prinsiplәrinә nә aid deyil?

•

Qanuni çәrçivәnin olması
Dövlәt qurumlarından tәşkilatı cәhәtdәn ayrılıq
Seçkili olması
Dövlәt büdcәsindәn birbaşa maliyyәlәşmә
Maddi vә maliyyә resurslarının olması

78 Bәlәdiyyәnin mәnafelәri vә hüquqları kim tәrәfindәn qorunur?

•

Milli Mәclis
Yerli icra hakimiyyәti
Ölkә prezidenti
Mәhkәmә hakimiyyәti
Yerli Әhali

79 Bәlәdiyyәnin 4 mühüm әlamәtinә hansı aid deyil?

•

Bәlәdiyyәlәr ayrıca büdcәyә vә mülkiyyәt malik olur
Yerli mәsәlәlәrin hәllindә sәrbәstliyә malikdirlәr
Dövlәtin yerlәrdә tәmsilçiliyini hәyata keçirirlәr
Seçkili hakimiyyәtә gәlәn icraedici vә qәrarverici vahidlәri var
Hüquqi şәxs statusu – qeyridövlәt tәşkilatıdır

80 Bәlәdiyyәnin mәcburi sәlahiyytlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
Tәhsilin inkişafı
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•

Su tәchizatı
Әlillәrә mәnzil tikintisi
Mәnzilkommunal
Sәhiyyәnin inkişafı

81 Bәlәdiyyәlәrin qanunla tәsbit olunmuş sәlahiyyәtlәri nisbi olaraq neçә hissәsyә bölünür?

•

4.0
1
5.0
2

82 Yerli özünüidarәetmәni hәyata keçirmәk üçün bәlәdiyyәlәrin әlindә olan imkanlara aşağıdakılardan nәlәr
aid deyil?

•

büdcә
vergi yığmaq sәlahiyyәti
İcra aparatı
mülkiyyәt
polis

83 Azәrbaycanda yerli özünüidarәetmәnin neçә forması var?

•

4.0
5.0
2
1

84 Beynәlxalq praktikada bәlәdiyyәlәrin 3 orqanlarına nә aid deyil?

•

Bәlәdiyyә komissiyaları
Bәlәdiyyә direktorluğu
Bәlәdiyyә başçısı
Bәlәdiyyә mәclisi

85 Bәlәdiyyәlәrin tәşkilinin әsas prinsiplәrinә nәlәr aiddir?

•

Fәaliyyәtindә yerli icra hakimiyyәti orqanlarının qәrarlarından asılılıq
Dövlәt büdcәsindәn birbaşa maliyyәlәşmә
Әsas heyәtin dövlәt tәrәfindәn tәyin olunması
Dövlәt qurumlarından tәşkilatı cәhәtdәn ayrılıq, seçkili olması, Maddi vә maliyyә resurslarının olması

86 Bәlәdiyyәlәrin işinә aşağıdakılardan hansılar müdaxilә edә bilәr?

•

Şirkәtlәr
İctimai qurumlar
Heç bir qurum müdaxilә edә bilmәz
Siyasi partiyalar
Dövlәt qurumları

87 Bәlәdiyyәlәrin hüquqi şәxs statusu hansıdır?

•

Qeyridövlәt tәşkilatıdır
Yerli icmadır
Bәlәdiyyәlәr fonddur
Yerli hakimiyyәt qurumudur

88 Yerli özünüidarәetmә forması kimi bәlәdiyyәlәr neçә mühüm әlamәtә malikdirlәr?
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•

3.0
6.0
2
5.0
4

89 Bәlәdiyyәnin könüllü sәlahiyytlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Su tәchizatı
Mәnzilkommunal
Sәhiyyәnin inkişafı
Tәhsilin inkişafı
Әlillәrә mәnzil tikintisi

90 Bәlәdiyyәnin könüllü sәlahiyytlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Kitabxana açmaq
Әlillәrә mәnzil tikintisi
Parkın salınması
Su tәchizatı
Aztәminatlılara yardım

91 Bәlәdiyyәnin mәcburi sәlahiyytlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Kitabxana açmaq
Parkın salınması
Әlillәrә mәnzil tikintisi
Su tәchizatı
Aztәminatlılara yardım

92 «Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında» Azәrbaycan Respublikası Qanununun 40cı maddәsinә әsasәn hansı
mәnbәlәrdәn formalaşan gәlirlәr yerli büdcәni tәşkil edir?

•

hamısı
bәlәdiyyә mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsindәn
bәlәdiyyә әmlakının icarәyә verilmәsindәn
reklamlardan daxil olan vәsait
yerli lotereyalardan

93 Bәlәdiyyә iclası bәlәdiyyә üzvlәrinin nә qәdәr hissәsinin iştirakı ilә sәlahiyyәtldir?

•

100%nin iştirakı
Yarıdan çoxunun iştirakı
40 %nin iştirakı
2/3nin iştirakı
70%nin iştirakı

94 Bәlәdiyyәnin fövqalәdә iclası neçә çağrıla bilmәz?

•

İcra hakimiyyәtinin dәvәti
Bәlәdiyyәnin bir daimi komissiyasının qәrarı
mәclis üzvlәrinin 1/3 –nin tәşәbbüsü
Bәlәdiyyә başçısının yazılı çağrışı

95 Müasir dövrdә normal bәlәdiyyәlәrin hәyata keçirdiklәri vәzifәlәr nә aid deyil?

•

Cari qanunla müәyyәn olunan sәviyyәni aşan bәlәdiyyәlәr üçün mәcburi olan vәzifәlәr
Kredit İttifaqları qarşısında öhdәlik olan vәzifәlәr
Bütün bәlәdiyyәlәr üçün ixtiyari olan vәzifәlәr
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Bütün bәlәdiyyәlәr üçün mәcburi olan vәzifәlәr

96 Beynәlxalq tәcrübәdә bәlәdiyyәlәr üzәrindә inzibati nәzarәtә hansı aiddir?

•

Bәlәdiyyә әrazisindәki sahibkarlıq subyektlәri üzәrindә nәzarәt
Bәlәdiyyә orqanlarının qәrarları üzәrindә nәzarәt
Bәlәdiyyә maliyyәsi üzәrindә nәzarәt
Bәlәdiyyә torpaqları üzәrindә nәzarәt

97 Beynәlxalq tәcrübәdә bәlәdiyyәlәr üzәrindә inzibati nәzarәtә hansı aid deyil?

•

Bәlәdiyyә personalı üzәrindә nәzarәt
Bәlәdiyyә әrazisindәki sahibkarlıq subyektlәri üzәrindә nәzarәt
Bәlәdiyyә orqanları üzәrindә nәzarәt
Bәlәdiyyә orqanlarının qәrarları üzәrindә nәzarәt

98 Müasir dövrdә normal bәlәdiyyәlәrin hәyata keçirdiklәri 70 qәdәr vәzifәlәr neçә qrupa bölünür?

•

1.0
3
6.0
7
4.0

99 Müasir dövrdә normal bәlәdiyyәlәrin hәyata keçirdiklәri vәzifәlәr nә qәdәrdir?

•

65.0
10.0
40.0
70
30

100 Bәlәdiyyәnin sәrhәdlәri cızılarkәn hansı xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınmır?

•

Heç biri uyğun deyil
Yerli әhalinin tarixi kökü
Sәrhәdlәri müәyyәn etmәk çәtin olduqda hәmin maneәlәr aradan götürülür
Әvvәllәr bәlәdiyyә әrazisi olan torpaqlar bәlәdiyyә sәrhәdlәri içәrisindә qalır

101 Azәrbaycanda Bәlәdiyyәnin qurulması üçün minimum әhali sayı ilә bağlı norma nә qәdәrdir?

•

2000 nәfәr
500 nәfәr
200 nәfәr
100 nәfәr
1000 nәfәr

102 Azәrbaycanda Bәlәdiyyәlәrin Azәrbaycan Respublikası Konstitutsiyasının tәlәblәrinә riayәt olunmasını
üzrә nәzarәti hansı orqan hәyata keçirir?

•

Ali Mәhkәmә
Әdliyyә Nazirliyi
Prezident Administrasiyası
Milli Mәclis
Daxili İşlәr Nazirliyi

103 Bәlәdiyyә nәzdindәki daimi komissiyaların sәlahiyyәtlәrinә nәlәr daxildir?
Bәlәdiyyәnin ştat cәdvәlini tәsdiq etmәk

•
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•

Yerli iqtisadi inkişaf layihәlәrini әhalinin müzakirәsinә çıxarmaq
Bәlәdiyyә üzvlәrini seçmәk
Bәlәdiyyә sәdrini seçmәk
Komissiya sәdrlәrini tәyin etmәk

104 Bәlәdiyyә mәclisinin sәlahiyyәtinә nә daxil deyil?

•

Yerli sosial layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
Dövlәt vergilәrinin yerlәrdә toplanmasının hәyata keçirilmәsi
Bәlәdiyyә reqlamentinin tәsdiqi
Yerli büdcәnin hesabatının tәsdiq edilmәsi
Yerli vergi ödәnişlәrinin müәyyәn edilmәsi

105 Bәlәdiyyә sәdrinin sәlahiyyәtlәrinә nәlәr aiddir?

•

Bәlәdiyyәni tәmsil etmәk, Mәclis vә komissiyaların qәrarlarını icrasını tәmin etmәk, Sәnәdlәri imzalamaq
Bәlәdiyyә әrazisindәki mәktәb direktorlarını tәyin etmәk
Bәlәdiyyә üzvlәrini komissiyalara tәyin etmәk

106 Bәlәdiyyәlәrin öz xәrclәrini ödәmә imkanına malik vә sosial әhәmiyyәtli funksiyaları yerinә yetirәn
tәşkilatlarına daxildir

•

heç biri
nәqliyyat, tikinti, rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
sosial müdafiә idarәlәri
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları

107 Yerli özünüidarә orqanı tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinә mәqsәdyönlü tәsirin forma vә mexanizmlәri
әsası ola bilmәz

•

nәzarәt
iflas etdirmә
koordinasiya
tәnzimlәmә
motivasiya

108 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi ikinci funksiyasına aiddir

•

әhalinin hәyat tәrzinin sәviyyәsinin inkişaf etdirilmәsi
hamısı
şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi
yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi
mәşğulluğun inkişaf etdirilmәsi

109 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi birinci funksiyasına aiddir

•

heç biri
enerji, su, qaz, istilik tәchizatı, mәnzil fondunun vәziyyәti vә istismarının idarә edilmәsi
şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi
yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi
әhalinin hәyat tәrzinin sәviyyәsini, mәşğulluğun inkişaf etdirilmәsi

110 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi ikinci funksiya .......

•

heç biri
artıq yaranmış sistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin idarә olunması prosesi kimi çıxış edir
mәnzil fondunun vәziyyәti vә istismarının idarә edilmәsi
sosialiqtisadi inkişafın idarә edilmәsi prosesini tәmin edir
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enerji, su, qaz, istilik tәchizatının idarә edilmәsi

111 Bәlәdiyyә orqanları sosial sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr

•

ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәyyәnlәşdirmә vә yerinә yetirmә
әrazi tәchizatı vә ictimai himayә
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr
sәhiyyә, sanitar nәzarәti
sosial yardım, tәhsil

112 Bәlәdiyyә orqanları sosial sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir

•

yaşıllaşdırma işlәri, ictimai nәqliyyat, küçәlәrin vә yolların saxlanması, bәlәdiyyә mәnzillәri, fәrdi tikintinin vә
ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin tәnzimlәnmәsi
yerli vergilәr, bәlәdiyyә mülkiyyәti, bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı vә ictimai himayә
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı, yerli maliyyә
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı

113 Bәlәdiyyә orqanları yerli tәsәrrüfat sahәsindә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr

•

texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı
küçәlәrin vә yolların saxlanması
ictimai nәqliyyat
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilәr
yaşıllaşdırma işlәri

114 Bәlәdiyyә orqanları yerli tәsәrrüfat sahәsindә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir

•

yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr; bәlәdiyyә mülkiyyәti
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı
ictimai himayә, ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәyyәnlәşdirmә vә yerinә
yetirmә
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı;
yaşıllaşdırma işlәri; ictimai nәqliyyat
bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri

115 Bәlәdiyyә orqanları iqtisadi sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr

•

fәrdi tikintinin vә ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin tәnzimlәnmәsi
bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri
yerli vergilәr münasibәtlәri
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı münasibәtlәri
yerli maliyyә münasibәtlәri

116 Hansı dahi tәfәkkürün fikrincә, özünüidarәçiliyin ümumi әlamәti odur ki, bu daimi professional
xidmәtdә olan peşәkar mәmurlardan ibarәt olmur: bu idarәçilik çinovniklәr tәrәfindәn deyil, fәal, tanınmış
vәtәndaşlar tәrәfindәn hәyata geçirilir.

•

H.Helinsgen
N.İ.Lazarevski
Henri Ford
L.Şteyn
M.Veber

117 Bәlәdiyyәnin sәrhәdlәri cızılarkәn hansı xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınır?

•

Yerli әhalinin tarixi kökü
Bәlәdiyyәnin böyüklüyü
Bәlәdiyyәdә әhalinin sayı
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•

Әvvәllәr bәlәdiyyә әrazisi olan torpaqlar bәlәdiyyә sәrhәdlәri içәrisindә qalır
Bәlәdiyyәdә әhalinin sayı

118 Bәlәdiyyә nәzdindәki daimi komissiyaların sәlahiyyәtlәrinә nәlәr daxil deyil?

•

Yerli sosial layihәlәrini müzakirәyә çıxarmaq
Bәlәdiyyә sәdrini seçmәk
Müzakirә üçün proqramlar hazırlamaq
Yerli iqtisadi inkişaf layihәlәrini müzakirәyә çıxarmaq
İcra aparatı üçün tәkliflәr hazırlamaq

119 Bәlәdiyyәnin sәlahiyyәtinә nә aid deyil?

•

Yerli iqtisadi inkişaf layihәlәrinin icrası
Yerli iqtisadi layihәlәrin icrası
Yerli sosial layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
Yerli ekoloji layihәlәrin icrası
Yerli hәrbi sәfәrbәrliyin hәyata keçirilmәsi

120 Bәlәdiyyә iclası nәdir?

•

Cari mәsәlәlәrin hәlli ilә bağlı operativ toplantıdır
Sessiyadır
hec biridir
Әn böyük qәrarverici orqandır

121 Bәlәdiyyә sәdrinin sәlahiyyәtlәrinә nәlәr aid deyil?

•

Mәclis vә komissiyaların qәrarlarını icrasını tәmin etmәk
Bәlәdiyyәni tәmsil etmәk
Sәnәdlәri imzalamaq
Bәlәdiyyә әrazisindәki mәktәb direktorlarını tәyin etmәk

122 Bәlәdiyyәlәrin sosial әhәmiyyәtli funksiyaları yerinә yetirәn tәşkilatlarına daxildir

•

rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
nәqliyyat, tikinti tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
heç biri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları, sosial müdafiә idarәlәri

123 Yerli özünüidarә orqanı tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinә mәqsәdyönlü tәsirin forma vә mexanizmlәri
әsası hansıdır

•

nәzarәt
koordinasiya
tәnzimlәmә
hamısı
motivasiya

124 Sahibkarlığın inkişaf etdirilmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin qarşısında duran hansı vәzifәlәri aid etmәk
olar:

•

heç biri
vәzifәsi mövcud ictimai rejimi vә qaydaları qoruyub saxlamaq; rütbәyә müvafiq olaraq müntәzәm pullu
mükafatlandırılma
milli gәlir vә milli mәhsul hesabları iqtisadiyyatda reallaşdırılan әmtәә vә xidmәtlәrin ümumi dәyәrini cәmlәşdirir
vә xalis gәlirin ev tәsәr¬rüfatları, hökumәt, biznes vә xarici iqtisadi agentlәr tәrәfindәn bölüşdürülmәsi
iqtisadi inkişaf funksiyasının yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olan vәzifәlәr; sosialmәdәni, kommunalmәişәt vә hәyati
baxımından vacib digәr xidmәtlәrә әhalinin tәlәbatının ödәnilmәsi ilә әlaqәdar vәzifәlәr
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Milli sәnaye hesabları müxtәlif biznes vahidlәri, hökumәt, ev tәsәrrüfatları vә xarici iqtisadi agentlәr arasında
alınmış vә satılmış әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin dәyәrlәrini müәyyәnlәşdirilmәsi

125 Bәlәdiyyә orqanları iqtisadi sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir

•

küçәlәrin vә yolların saxlan¬ması, bәlәdiyyә mәnzillәri; fәrdi tikintinin vә ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin
tәnzimlәnmәsi
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı;
yaşıllaşdırma işlәri; ictimai nәqliyyat
ictimai himayә, ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәyyәnlәşdirmә vә yerinә
yetirmә
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr; bәlәdiyyә mülkiyyәti

126 Aşağıdakılardan hansı Ali Mәhkәmәnin Plenumunun sәalhiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Düzgün cavab yoxdur
iş üzrә icraata xitam vermәk
işi apellyasiya instansiyası mәhkәmәsinә yenidәn baxilmağa göndәrmәk
kassasiya instansiyası mәhkәmәsinin qәrarına dәyişiklik etmәk
kassasiya instansiyası mәhkәmәsinin qәrarını dәyişdirmәdәn saxlamaq

127 Aşağıdakılardan hansı Ali Mәhkәmәnin Plenumunun sәalhiyyәtlәrinә aiddir?

•

Bütün cavablar düzgündür
işi apellyasiya instansiyası mәhkәmәsinә yenidәn baxilmağa göndәrmәk
kassasiya instansiyası mәhkәmәsinin qәrarına dәyişiklik etmәk
kassasiya instansiyası mәhkәmәsinin qәrarını dәyişdirmәdәn saxlamaq
iş üzrә icraata xitam vermәk

128 Aşağıdakılardan hansı Apellyasiya instansiyası mәhkәmәsi mülki işә mahiyyәti üzrә baxarkәn malik
olduğu sәlahiyyәtlәrә aid deyil?
iş üzrә icraata xitam verә vә yaxud әrizәni baxılmamış saxlaya bilәr
qәtnamәni dәyişdirә bilәr
qәtnamәni tamamilә vә ya qismәn lәğv edә bilәr
qәtnamәni dәyişmәdәn, apellyasiya şikayәtini isә tәmin etmәdәn saxlaya bilәr
B) qәtnamәni dәyişmәdәn, apellyasiya şikayәtini isә tәmin etmәdәn saxlaya bilәr

129 Aşağıdakılardan hansı Apellyasiya instansiyası mәhkәmәsi mülki işә mahiyyәti üzrә baxarkәn malik
olduğu sәlahiyyәtlәrә aiddir?

•

Bütün cavablar düzgündür
qәtnamәni dәyişmәdәn, apellyasiya şikayәtini isә tәmin etmәdәn saxlaya bilәr
iş üzrә icraata xitam verә vә yaxud әrizәni baxılmamış saxlaya bilәr
qәtnamәni dәyişdirә bilәr
qәtnamәni tamamilә vә ya qismәn lәğv edә bilәr

130 Tikililәr vә onların hissәlәri, avtomobil vә özüyeriyәn texnika, su vә hava nәqliyyatı vasitәlәri Yerli
vergilәrin müәyyәn edilmәsinin hansı әsaslәrına aiddir?

•

Verginin ödәnilmәsi qaydası vә müddәti
Vergitutma dövrü
Vergitutma obyekti
Vergitutma bazası
Verginin hesablanması qaydası

131 Aşağıdakılardan hansı Yerli vergilәrin müәyyәn edilmәsinin әsaslәrına aid deyil?

•

Düzgün cavab yoxdur
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Verginin ödәnilmәsi qaydası vcә müddәti
Verginin hesablanması qaydası
Vergitutma bazası
Vergitutma obyekti

132 Yerli vergilәrin müәyyәn edilmәsinin әsaslәrına aid olan variantı qeyd edin

•

Vergitutma dövrü
Verginin ödәnilmәsi qaydası vcә müddәti
Vergi dәrәcәsi
Bütün cavablar düzgündür
Verginin hesablanması qaydası

133 Aşağıdakılardan hansı Yerli vergilәrin müәyyәn edilmәsinin әsaslәrına aiddir?

•

Vergitutma dövrü
Vergi dәrәcәsi
Vergitutma bazası
Vergitutma obyekti
Bütün cavablar düzgündür

134 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının büdcә sisteminin tәrkib hissәsi olan yerli özünüidarә
orqanları büdcәsinin müstәqilliyinin tәminatlarına aid deyil?

•

yerli vergi vә ödәnişlәrin tәsdiq hüququ
dövlәt büdcәsindәn subvensiyalar almaq hüququ
dövlәt büdcәsindәn dotasiya almaq hüququ
Düzgün cavab yoxdur
maliyyә mәsәlәlәri üzrә mәhkәmә müdafiәsi hüququ

135 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının büdcә sisteminin tәrkib hissәsi olan yerli özünüidarә
orqanları büdcәsinin müstәqilliyinin tәminatlarına aiddir?

•

Bütün cavablar düzgündür
maliyyә mәsәlәlәri üzrә mәhkәmә müdafiәsi hüququ
yerli vergi vә ödәnişlәrin tәsdiq hüququ
dövlәt büdcәsindәn dotasiya almaq hüququ
dövlәt büdcәsindәn subvensiyalar almaq hüququ

136 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının büdcә sisteminin tәrkib hissәsi olan yerli özünüidarә
orqanları büdcәsinin müstәqilliyinin tәminatlarına aiddir?

•

yerli vergi vә ödәnişlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi hüququ
yerli vergi vә ödәnişlәrin müzakirә hüququ
yerli vergi vә ödәnişlәrin tәsdiq hüququ
Bütün cavablar düzgündür

137 Aşağıdakılardan hansı bәnddә maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarından biri düzgün qeyd olunub?

•

Hüquqi şәxslәrin kreditlәri
Özәl sektorla birgә maliyyәlәşdirmә vә ya birgә istehsal
Dövlәtin xarici borcları
Fiziki şәxslәrin kreditlәri
Dövlәtin maliyyә öhdәliklәri

138 Aşağıdakılardan hansı cavabda maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarından biri düzgün qeyd olunub?
Hüquqi şәxslәrin kreditlәri
Fiziki şәxslәrin kreditlәri
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•

Dövlәtin maliyyә öhdәliklәri
Dövlәtin xarici borcları
Qeyrivergi vә vergi gәlirlәrinin artırılması

139 Aşağıdakılardan hansı variantda maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarından biri düzgün qeyd olunub?

•

Dövlәtin xarici borcları
Dövlәtin maliyyә öhdәliklәri
Hüquqi şәxslәrin kreditlәri
Fiziki şәxslәrin kreditlәri
Özәl sektorla birgә istehsal

140 Aşağıdakılardan hansı maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarından biridir?

•

Fiziki şәxslәrin kreditlәri
Dövlәtin xarici borcları
Dövlәtin maliyyә öhdәliklәri
Vergi gәlirlәrinin artırılması
Hüquqi şәxslәrin kreditlәri

141 Aşağıdakılardan hansı maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarına aiddir?

•

Hüquqi şәxslәrin kreditlәri
Dövlәtin xarici borcları
Qeyri vergi gәlirlәrinin artırılması
Fiziki şәxslәrin kreditlәri
Dövlәtin maliyyә öhdәliklәri

142 Aşağıdakılardan hansı maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarına aiddir?

•

Hüquqi şәxslәrin kreditlәri
Fiziki şәxslәrin kreditlәri
Dövlәtin maliyyә öhdәliklәri
Dövlәtin xarici borcları
Özünümaliyyәlәşdirmә

143 Maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarına aid olan cavab hansıdır?

•

Dövlәtin xarici borcları
Dövlәtin maliyyә öhdәliklәri
Fiziki şәxslәrin kreditlәri
Hüquqi şәxslәrin kreditlәri
Özәl sektorla birgә maliyyәtlәşdirmә

144 Maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarına aid olan variant hansıdır?

•

Hakimiyyәtlәrarası transfert
Fiziki şәxslәrin kreditlәri
Hüquqi şәxslәrin kreditlәri
Dövlәtin maliyyә öhdәliklәri
Dövlәtin xarici borcları

145 Aşağıdakılardan hansı variant maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarına aiddir?

•

Hüquqi şәxslәrin kreditlәri
Yerli borclanmalar
Dövlәtin xarici borcları
Dövlәtin maliyyә öhdәliklәri
Fiziki şәxslәrin kreditlәri
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146 Aşağıdakılardan hansı variant maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarına aid deyil?

•

Yerli borclanmalar
Dövlәtin maliyyә öhdәliklәri
Özәl sektorla birgә maliyyәtlәşdirmә
Özünümaliyyәlәşdirmә
Hakimiyyәtlәrarası transfert

147 Maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarına aid olmayan cavab hansıdır?

•

Yerli borclanmalar
Dövlәtin xarici borcları
Özәl sektorla birgә maliyyәtlәşdirmә
Özünümaliyyәlәşdirmә
Hakimiyyәtlәrarası transfert

148 Maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarına aid olmayan variantı qeyd edin:

•

Yerli borclanmalar
Fiziki şәxslәrin kreditlәri
Özәl sektorla birgә maliyyәtlәşdirmә
Özünümaliyyәlәşdirmә
Hakimiyyәtlәrarası transfert

149 Aşağıdakılardan hansı maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarına aid deyil?

•

Yerli borclanmalar
Hüquqi şәxslәrin kreditlәri
Özәl sektorla birgә maliyyәtlәşdirmә
Özünümaliyyәlәşdirmә
Hakimiyyәtlәrarası transfert

150 Aşağıdakılardan hansı maliyyә әksmәrkәzlәşmәsinin formalarına aiddir?

•

Yerli borclanmalar
Bütün cavablar düzgündür
Özәl sektorla birgә maliyyәtlәşdirmә
Özünümaliyyәlәşdirmә
Hakimiyyәtlәrarası transfert

151 Әksmәrkәzlәşmәnin iki tipini: bürokratik vә yerli özünüidarәetmә üzrә qurulan, fәrqlәndirәn kimdir?

•

Simon
G.Ellinike
R.Rode
L.Şarp
N.Ridli

152 Aşağıdakılardan hansı funksional yanaşmanın tәrәfdarlarına aiddir?

•

M.Qudvin
L.Şarp
N.Ridli
R.Rode
Simon

153 Aşağıdakılardan hansı variant әksmәrkәzlәşdirmә prosesinә lokalist yanaşmanın tәrәfdarlarına aiddir?
P.Sonders

•
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•

R.Rode
Simon
N.Ridli
M.Qudvin

154 Әksmәrkәzlәşdirmә prosesinә lokalist yanaşmanın tәrәfdarlarına aid olan variantı qeyd edin:

•

P.Sonders
C.Cons
Simon
N.Ridli
M.Qudvin

155 Aşağıdakılardan hansı әksmәrkәzlәşdirmә prosesinә lokalist yanaşmanın tәrәfdarlarına aiddir?

•

Teylor
C.Çendler
M.Qudvin
Simon
P.Sonders

156 Rasional seçim nәzәriyyәsinin nümayәndәlәrinә aid olan cavabı qeyd edin:

•

Teylor
N.Ridli
M.Qudvin
Simon
P.Sonders

157 Rasional seçim nәzәriyyәsinin nümayәndәlәrinә aid olan variantı qeyd edin

•

Teylor
M. Volzer
M.Qudvin
Simon
P.Sonders

158 Aşağıdakılardan hansı Rasional seçim nәzәriyyәsinin nümayәndәlәrinә aiddir?

•

Fayol
C.Naysbit
P.Sonders
M.Qudvin
Teylor

159 Neomarksistlәrin nümayәndәlirinә aid olan cavabı qeyd edin

•

Simon
M.Qudvin
Teylor
P.Sonders
Fayol

160 Neomarksistlәrin nümayәndәlirinә aid olan variantı qeyd edin

•

Simon
S.Dunkan
Teylor
A. Kauson
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Fayol

161 Aşağıdakılardan hansı Neomarksistlәrә aiddir?

•

Simon
P.Sonders
Teylor
Q.Stoker
Fayol

162 Aşağıdakılardan hansı Neomarksistlәrә aiddir?

•

Simon
P.Sonders
Teylor
C.Peynter
Fayol

163 "Dualist" dövlәt nәzәriyyәsinin nümayәndәlәrinә aid olan cavabı qeyd edin:

•

İston
Teylor
Fayol
P.Sonders
Simon

164 "Dualist" dövlәt nәzәriyyәsinin nümayәndәlәrinә aid olan variantı qeyd edin:

•

İston
Teylor
Fayol
A. Kauson
Simon

165 Aşağıdakılardan hansı “Dualist” dövlәt nәzәriyyәsinin nümayәndәlәrinә aiddir?

•

İston
Teylor
Fayol
F.S. Silli
Simon

166 Yerli özünüidarәetmәnin әsas üstünlüklәrinә aid olmayan variant hansıdır7

•

Cavabdehlik
Sәmәrәlilik
Әhaliyә yaxınlıq
Mәsuliyyәt
Mәsuliyyәtsizlik

167 Yerli özünüidarәetmәnin әsas üstünlüklәrinә aid olmayan cavabı qeyd edin:

•

Әhaliyә yaxınlıq
Cavabdehlik
Sәmәrәsizlik
Mәsuliyyәt
Sәmәrәlilik

168 Yerli özünüidarәetmәnin әsas üstünlüklәrinә aid olmayan cavab hansıdır?
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•

Әhaliyә yaxınlıq
Mәsuliyyәt
Sәmәrәlilik
Cavabdehlik
Kargüzrlığın artması

169 Yerli özünüidarәetmәnin әsas üstünlüklәrinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

Cavabdehlik
Sәmәrәlilik
Әhaliyә yaxınlıq
Mәsuliyyәt
Bürokratiyanın artmasına sәbәb olur

170 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” qanuna әsasәn Azәrbaycan Respublikasında yerli özünüidarәetmәni
hansı orqan hәyata keçiri?

•

Nazirlәr Kabineti
Mәhkәmәlәr
Yerli icra hakimiyyәti
Prezident
Bәlәdiyyәlәr

171 Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına әsasәn Azәrbaycan Respublikasında dövlәt hakimiyyәtini
yegәnaә mәnbәyi ......................Nöqtәlәrin yerinә müvafiq variantı qeyd edin.

•

Azәrbaycan mülküdür
Azәrbaycan xalqıdır
Azәrbaycanın atributlarıdır
Azәrbaycan torpaqlarıdır
Azәrbaycan sәrhәdәridir

172 Aşağıdakılardan hansı Avropa Xartiyasına әsasәn yerli özünüidarәetmәnin tәrifinә aid deyil:

•

Konstitusiyalı hakimiyyәt quruluşudur
Demokratik quruluşu şәrtlәndirir
Qanunvericilik әsaslı hakimiyyәt quruluşudur
Hakimiyyәtin mәrkәzlәşmәsi üçün әsas şәrtdir
Geniş muxtariyyata malikdir

173 Avropa Xartiyasına әsasәn yerli özünüidarәetmәnin ifadәsinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

Konstitusiyalı hakimiyyәt quruluşudur
Geniş muxtariyyata malikdir
Demokratik quruluşu şәrtlәndirir
Qanunvericilik әsaslı hakimiyyәt quruluşudur
Sosial dövlәt formasının әsas şәrtidir

174 Aşağıdakılardan hansı Avropa Xartiyasına әsasәn yerli özünüidarәetmәnin tәrifinә aid deyil:

•

Konstitusiyalı hakimiyyәt quruluşudur
Demokratik quruluşu şәrtlәndirir
Qanunvericilik әsaslı hakimiyyәt quruluşudur
Mәrtәbәli idarәetmә quruluşunun әsas şәrtidir
Geniş muxtariyyata malikdir

175 Aşağıdakılardan hansı Avropa Xartiyasına әsasәn yerli özünüidarәetmәnin tәriflәrindәn deyil:
Konstitusiyalı hakimiyyәt quruluşudur
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•

Demokratik quruluşu şәrtlәndirir
Qanunvericilik әsaslı hakimiyyәt quruluşudur
Siyasi dövlәt quruluşunun әsas şәrtidir
Geniş muxtariyyata malikdir

176 Avropa Xartiyasına әsasәn yerli özünüidarәetmәnin ifadәsinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

Geniş muxtariyyata malikdir
Qanunvericilik әsaslı hakimiyyәt quruluşudur
Demokratik quruluşu şәrtlәndirir
Dini dövlәt quruluşunun әsas şәrtidir
Konstitusiyalı hakimiyyәt quruluşudur

177 Avropa Xartiyasına әsasәn yerli özünüidarәetmәnin tәrifinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

Yerli özünüidarәetmә bürokratiyanın әsas şәrtidir
Qanunvericilik әsaslı hakimiyyәt quruluşudur
Konstitusiyalı hakimiyyәt quruluşudur
Demokratik quruluşu şәrtlәndirir
Geniş muxtariyyata malikdir

178 Aşağıdakılardan hansı Avropa Xartiyasına әsasәn yerli özünüidarәetmәnin tәriflәrindәn deyil

•

Konstitusiyalı hakimiyyәt quruluşudur
Demokratik quruluşu şәrtlәndirir
Qanunvericilik әsaslı hakimiyyәt quruluşudur
Yerli özünüidarәetmә kargüzarlığın әsas şәrtidir
Geniş muxtariyyata malikdir

179 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1995.0
1996.0
1998
1997.0
1999

180 Kim özünüidarәetmәni hakimiyyәtin bölünmәsi növlәrindәn biri hesab edirdi?

•

Şeffner
L. Şteyn
Rudolf Qneyst
A.D. Qradovski
Teylor

181 Heç bir dövlәt idarәsinin özünüidarәetmәnin fәaliyyәt dairәsinә müdaxilә etmәk hüququ yoxdur” fikri
kimә mәxsusdur

•

Şeffner
Rudolf Qneyst
Teylor
L. Şteyn
Simon

182 Yerli özünüidarәetmәnin ümumi әlamәti odur ki, o, ictimai idarәetmәdir” fikri kimә mәxsusdur
Şeffner
Simon
Teylor
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•

Rudolf Qneyst
G. Ellinek

183 Dövlәtçilik” nәzәriyyәsinin nümayәndәsinin düzgün qeyd olunduğu variantı seçin:

•

Ressler
Teylor
Şeffner
Rudolf Qneyst
Simon

184 Aşağıdakılardan hansı “Dövlәtçilik” nәzәriyyәsinin nümayәndәlәrinә aiddir?

•

Laband
Ressler
Teylor
Şeffner
Lorens Şteyn

185 Tәsәrrüfatçılıq” nәzәriyyәsinin nümayәndәsinin düzgün qeyd olunduğu variantı seçin:

•

Meyo
Teylor
Simon
Şeffner
Ressler

186 Aşağıdakılardan hansı “Tәsәrrüfatçılıq” nәzәriyyәsinin nümayәndәlәrinә aiddir?

•

Meyer
Laband
Teylor
Fayol
Qirke

187 Hansı variantda alman hüquq mәktәbinin nümayәndәsi düzgün göstәrilmişdir?

•

Meyo
Teylor
Fayol
İston
O. Ressler

188 Alman hüquq mәktәbinin nümyәndәsinin qeyd olunduğu variantı seçin

•

Simon
Teylor
Meyo
İston
O. Laband

189 Aşağıdakılardan hansı alman hüquq mәktәbinin nümayәndәlәrinә aiddir?

•

İston
Türe
Fayol
E.Meyer
Teylor
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190 İcmalarda müasir idarәçiliyin tәşkili ideyaları neçәnci ildә irәli sürülmüşdür?

•

1590.0
1890
1990
1790
1690

191 İcmalarda müasir idarәçiliyin tәşkili ideyaları kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

Teylor
Fayol
İston
Simon
Türe

192 “Biznesin fәaliyyәti mәqsәd vә vәzifәlәrlә mәhdudlaşmamalı işçilәrin, istehlakçıların, yerli sakinlәrin
insani vә sosial aspektlәrini nәzәrә almaqla cәmiyyәtin sosial mәqsәdlәrinin hәllinә yardımçı olmalıdır” fikri
kimә mәxsusdur?

•

Heç biri
Adam Smitә
Vilsona
Robert Vuda
Milton Fridmana

193 “Biznesin fәaliyyәti mәqsәd vә vәzifәlәrlә mәhdudlaşmamalı işçilәrin, istehlakçıların, yerli sakinlәrin
insani vә sosial aspektlәrini nәzәrә almaqla cәmiyyәtin sosial mәqsәdlәrinin hәllinә yardımçı olmalıdır” fikri
kimә mәxsusdur?

•

Heç biri
Robert Vuda
Adam Smitә
Vilsona
Milton Fridmana

194 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin idarә olunmasında qarışıq tip siyasәtini hәyata keçirmәyәn ölkәlәrә hansılar
aiddir?

•

Heç biri
İspaniya vә Yunanıstan
ABŞ vә İtaliya
ABŞ vә Böyük Britaniya
Almaniya vә İtaliya

195 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin idarә olunmasında qarışıq tip siyasәtini hәyata keçirәn ölkәlәrә hansılar aiddir?

•

İspaniya vә Portuqaliya
Almaniya vә İtaliya
İspaniya vә Yunanıstan
Yunanıstan vә Kipr
Portuqaliya vә Kipr

196 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin xüsusәn torpaqların idarә olunmasında xarici sәrmayәlәrin cәlbinә üstünlük
vermәyәn ölkәlәr hansılardır?

•

İspaniya vә Portuqaliya
Almaniya vә İtaliya
İspaniya vә Yunanıstan
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Yunanıstan vә Kipr
Portuqaliya vә Kipr

197 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin xüsusiәn torpaqların idarә olunmasında xarici sәrmayәlәrin cәlbinә üstünlük
verәn ölkәlәr hansılardır?

•

Almaniya vә İtaliya
İspaniya vә Portuqaliya
Finlandiya vә İsveçrә
ABŞ vә Böyük Britaniya
ABŞ vә Kanada

198 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin xüsusiәn torpaqların icarәyә verilmәsi ilә idarә olunmasına üstünlük verәn
ölkәlәr hansılardır?

•

İspaniya vә Portuqaliya
Finlandiya vә İsveçrә
ABŞ vә Kanada
ABŞ vә Böyük Britaniya
Almaniya vә İtaliya

199 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin xüsusiәn torpaqların icarәyә verilmәsi ilә idarә olunmasına üstünlük vermәyәn
ölkәlәr hansılardır?

•

heç biri
ABŞ vә Böyük Britaniya
ABŞ vә Kanada
Finlandiya vә İsveçrә
Kanada vә Hindistan

200 Aşağıdakı ölkәlәrin hansılarında “Kondominium” mülkiyyәt formalarının payı 40%ә yaxın
sәviyyәdәdir?

•

heç biri
Almaniya vә Skandinaviya ölkәlәri
Rusiya vә MDB ölkәlәri
ABŞ vә Kanada

201 ABŞda bәlәdiyyәlәrә mәxsus yaşayış fondları ölkә üzrә ümumi yaşayış fondlarının neçә faizini tәşkil
edir?

•

0.4
5%
0.2
30%
0.1

202 Mülkiyyәtin “Kondominium” idarәetmә formasının xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•

Mülkiyyәt fiziki şәxslәrә mәxusdur
Mülkiyyәt ortaqlı olaraq dövlәtә, bәlәdiyyәyә, özәl şәxslәrә vә s. mәxusdur
Mülkiyyәt şirkәtlәrә mәxusdur
Mülkiyyәt dövlәtә mәxusdur
Mülkiyyәt bәlәdiyyәyә mәxusdur

203 Avropada mәnfәәt götürәn müәssisәlәrә nәlәr aid deyil?

•

Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtlәri
Hüquqi şәxslәrin ittifaqları
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Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtlәr
Tәsәrrüfat ortaqlıqları
İstehsal kooperativlәri

204 Avropada mәnfәәt götürәn müәssisәlәrә nәlәr aiddir?

•

Heç biri
İstehsal kooperativlәri
Assosiasiyalar
Fondlar
Hüquqi şәxslәrin ittifaqları

205 Avropada mәnfәәt götürmәyәn müәssisәlәrә nәlәr aiddir?

•

Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtlәri
Hüquqi şәxslәrin ittifaqları
Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtlәr
Tәsәrrüfat ortaqlıqları
İstehsal kooperativlәri

206 Avropada mәnfәәt götürmәyәn müәssisәlәrә nәlәr aid deyil?

•

Heç biri
İstehsal kooperativlәri
Assosiasiyalar
Fondlar
Hüquqi şәxslәrin ittifaqları

207 Avropa Yerli Özünüidarә Xartiyasına görә Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyә müәssisәlәri hansı formada
qurula bilmәz?

•

Heç biri
Büdcәdәn maliyyәlәşәn qurum
Mәnfәәt götürmәyәn qurum
Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti
Mәnfәәt götürәn qurum

208 Avropa Yerli Özünüidarә Xartiyasına görә Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyә müәssisәlәri neçә formada
qurula bilәr?

•

Heç biri
2
5.0
3
4.0

209 Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyә sifarişi ilә görülәn işlәrә nәlәr aid deyil?

•

Ölkә әhәmiyyәtli yolların çәkilmәsi
Әhalinin sosialmәişәt ehtiyaclarının ödәnilmәsi
Heç biri
Әhali üçün kommunal xidmәtlәr
Sosial infrastruktur obyektlәrin tikintisi

210 Böyük Britaniyada “Mülkiyyәt haqqında” Qanuna әsasәn neçә növ torpaq mülkiyyәti var?

•

Heç biri
2
3.0
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4
5.0

211 Hansı ölkәlәrin qanunvericiliyinә görә vәtәndaşların bağ vә bostan әrazilәri ilә tәmin olunması Yerli
özünüidarәetmә orqanlarının sәlahiyyәtlәrinә aiddir?

•

Heç biri
Polşa, Fransa vә İtaliya
İtaliya vә Hindistan
Almaniya, Fransa vә Venesuela
Misir vә Yunanıstan

212 Böyük Britaniyada hansı әrazilәr bәlәdiyyә tәrәfindәn alqısatqı obyekti ola bilmәz?

•

Heç biri
Kilsә tәşkilatlarının üzvlәrinә mәxsus torpaqlar
Girov predmeti sayılan torpaqlar
Xüsusi mülkiyyәtdә olan torpaqlar
Bәlәdiyyәnin ehtiyat fondunun özәllәşdirilә bilәn torpaqları

213 Şәrqi Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyәlәrdә torpaq sahәsinә sahiblik hüququnun әldә olunmasının başlıca
neçә metodu var?

•

2.0
6
4.0
5

214 Şәrqi Avropa ölkәlәrindә hansı әrazilәr bәlәdiyyә tәrәfindәn alqısatqı obyekti ola bilәr?

•

Heç biri
Bәlәdiyyәnin ehtiyat fondunun özәllәşdirilә bilәn torpaqları
Hüquqi şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Ümumi istifadәdә vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar

215 Şәrqi Avropa ölkәlәrindә hansı әrazilәr bәlәdiyyә tәrәfindәn alqısatqı obyekti ola bilmәz?

•

Heç biri
Ümumi istifadәdә vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Girov predmeti sayılan torpaqlar
Xüsusi mülkiyyәtdә olan torpaqlar
Bәlәdiyyәnin ehtiyat fondunun özәllәşdirilә bilәn torpaqları

216 Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyәnin ehtiyat fondu torpaqlarına nәlәr aid deyil?

•

Hüququ vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlardan xitam verilәn bәlәdiyyә torpaqları
Şәhәrlәrdә, qәsәbәlәrdә yollar, meydanlar, meşә zolaqları
Kәndlifermer tәsәrrüfatlarının istifadәsindәki öüş yerlәri
Ehtiyat mәqsәdi daşıyan bәlәdiyyә torpağı

217 Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyәnin ehtiyat fondu torpaqlarına nәlәr daxildir?

•

Kәndlifermer tәsәrrüfatlarının istifadәsindәki öüş yerlәri
Yaşayış mәntәqәlәrinin perspektiv inkişafı üçün cәlb olunan torpaqlar
Hiodrotexniki qurğuların yerlәşdiyi әrazi
Sahibkarlıq subyektlәrinin icarәyә götürdüyü әrazilәr
Hüququ vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
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218 Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyәnin özәl sektor istifadәsindәki torpaqlarına nәlәr aid deyil?

•

heç biri
Hiodrotexniki qurğuların yerlәşdiyi әrazi
Hüququ vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Sahibkarlıq subyektlәrinin icarәyә götürdüyü әrazilәr
Kәndlifermer tәsәrrüfatlarının istifadәsindәki öüş yerlәri

219 Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyәnin özәl sektor istifadәsindәki torpaqlarına nәlәr daxildir?

•

İdman meydançaları
Hüququ vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Hiodrotexniki qurğuların yerlәşdiyi әrazi
Şәhәrlәrdә, qәsәbәlәrdә yollar, meydanlar, meşә zolaqları
Malqara üçün otlaq sahәlәri, örüş sahәlәri

220 Avropa ölkәlәrindә ümumi istifadәdә olan bәlәdiyyә torpaqlarına nәlәr aid deyil?

•

Hiodrotexniki qurğuların yerlәşdiyi әrazi
İdman meydançaları
Malqara üçün otlaq sahәlәri, örüş sahәlәri
Hüququ vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Şәhәrlәrdә, qәsәbәlәrdә yollar, meydanlar, meşә zolaqları

221 Avropa ölkәlәrindә ümumi istifadәdә olan bәlәdiyyә torpaqlarına nәlәr daxildir?

•

heç biri
Şәhәrlәrdә, qәsәbәlәrdә yollar, meydanlar, meşә zolaqları
Hüququ vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Yaşayış mәntәqәlәrinin perspektiv inkişafı üçün cәlb olunan torpaqlar
Sahibkarlıq subyektlәrinin mülkiyyәtindә olan torpaqlar

222 Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyә torpaq mülkiyyәtinә hansılar aiddir?

•

heç biri
Hüququ vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan torpaqlar
Dövlәtin torpaq sahәlәri
Sahibkarlıq subyektlәrinin mülkiyyәtindә olan torpaqlar

223 Avropa ölkәlәrindә torpaq sahәlәrindәn bәlәdiyyә mülkiyyәtinә hansı aid deyil?

•

heç biri
Fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan torpaqlar
Hüququ vә fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Ümumi istifadәdә olan torpaqlar
ehtiyat fondu torpaqlar

224 Qәrb ölkәlәrindә bәlәdiyyәlәrin torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә olan sәlahiyyәtlәrinә
aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Bәlәdiyyә torpaqlarının istifadә olunması üzәrindә nәzarәt
Özәl hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan torpaqları icarәyә vermәk
Torpaq quruculuğu üzrә işlәrin tәşkili
Bәlәdiyyә mülikyyәtindә olan torpaqların planlaşdırılması vә istifadәsi
Torpağa görә haqqın alınması

225 Böyük Britaniyada yerli özünüidarә orqanlarına verilәn könüllü sәlahiyyәtlәr hansılardır?
31/101

22.12.2016

•

heç biri
Zibil qutularınınsaxlanması
Yolların qәnaәtbәxş saxlanması
Yaşayış evlәrinin tikintisi, parkların salınması
Sәkilәrin tәmiri

226 Böyük Britaniyada yerli özünüidarә orqanlarına verilәn mәcburi sәlahiyyәtlәr hansılardır?

•

Mәdәni obyektlәrin tikintisi
Zibil qutularının vә yolların qәnaәtbәxş saxlanması
Parkların salınması
Yaşayış evlәrinin tikintisi
Klubların tikintisi

227 Böyük Britaniyada yerli özünüidarә orqanlarına verilәn sәlahiyyәtlәr neçә hissәyә bölünür?

•

5.0
6.0
3.0
2
4

228 Avropa ölkәlәrindә qeyriyaşayış obyektlәrinin bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn idarәolunmasına hansı sahәlәr
daxil deyil?

•

Nәqliyyatın vә rabitәnin tәşkili
Hәrbi xidmәtdә olan әsgәrlәr üçün kazarmaların tikintisi vә tәmiri
konalizasiya sisteminin qurulması, saxlanması
su, qaz vә elektrik enerjisi tәchizatı
Yolların vә körpülәrin tikilmәsi

229 Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyәlәrin mәnzil fondunun idarә olunmasına nә daxil deyil?

•

Bәlәdiyyә ev vә mәnzillәrin satışını tәşkil edir
Özәl vә yerli icma mülkiyyәtini icarәyә verir
Mәnzil şәraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan şәxslәrin uçotunu aparır
Bәlәdiyyәnin mәnzil fondunun istifadәsini tәşkil edir
Bәlәdiyyә mәnzil fondunu bölüşdürür

230 Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyәlәrin mәnzil fondu necә formalaşır?

•

heç biri
Dövlәt mülkiyyәtindә olan vә bәlәdiyyәlәrin mülkiyyәtinә verilәn mәnzilkommunal obyektlәri
Yerli әhalinin ev tәsәrrüfatları
Mәrkәzi vә Şәqi Avropa ölkәlәrindә sosializm sisteminin çökmәsindәn әvvәlki bәlәdiyyә mülkiyyәti hesabına

231 Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyә mülkiyyәtinin tәrkibi yaradılma mәnbәlәrindәn asılı olaraq
aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Qeyriyaşayış binaları
Yerli әhalinin ev tәsәrrüfatları
bәlәdiyyә vәsaitinin hesabına yaradılan mülkiyyәt
alınmış mülkiyyәt
Bәlәdiyyә mәnzil fondu

232 Avropa Yerli Özünüidarә Xartiyasına görә bәlәdiyyәlәrin müliyyәtin idarәolunması ilә bağlı hansı
hüquqları yoxdur?
Bәlәdiyyә mülkiyyәtini icarәyә vermәk

•
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•

Bәlәdiyyә obyektlәrini hüquqi vә fiziki şәxslәrin
Sahibkarlığı inkişaf etdirmәk vә ölkәnin iqtisadi potensialını artırmaqdır
Әhalinin güzәranını yaxşılaşdırmaq vә demokratik seçkilәr keçirmәkdir
Yeni iş yerlәri açmaq vә mәşğulluğu tәmin etmәk

233 Bәlәdiyyәlәri әsas mәqsәdlәrinә nәlәr daxildir?

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәtini icarәyә vermәk
Әhalinin güzәranını yaxşılaşdırmaq vә ölkәnin iqtisadi potensialını artırmaqdır
Sahibkarlığı inkişaf etdirmәk vә ölkәnin iqtisadi potensialını artırmaqdır
Әhalinin güzәranını yaxşılaşdırmaq vә demokratik seçkilәr keçirmәkdir
Yeni iş yerlәri açmaq vә mәşğulluğu tәmin etmәk

234 Avropa vahid yerli özünüidarә prinsiplәrinә görә bәlәdiyyә mülkiyyәtini kim idarә edir?

•

İctimai tәşkilatlar
Yerli özünüidarә orqanları
Yerli icra hakimiyyәti orqanları
Bәlәdiyyә Assosiasiyaları
Yerli icma

235 Avropa vahid yerli özünüidarә prinsiplәrinә görә bәlәdiyyә mülkiyyәtinә nәlәr daxildir?

•

Dövlәt, fiziki şәxs vә hüquqi şәxslәrin mülkiyyәtindә olan mülkiyyәt
Dövlәt, fiziki şәxs vә hüquqi şәxslәrin mülkiyyәtindә olmayan qalan mülkiyyәt
Dövlәt vә hüquqi şәxslәrin mülkiyyәtindә olmayan qalan mülkiyyәt
Fiziki şәxs vә hüquqi şәxslәrin mülkiyyәtindә olmayan qalan mülkiyyәt
Dövlәt vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olmayan qalan mülkiyyәt

236 “Avropa Yerli Özünüidarәetmә Xartiyası”da nәzәrdә tutulan bәlәdiyyә mülkiyyәtinә nәlәr aid deyil?

•

Qәsәbәlәrә
Muxtar Respublikalara
İcmalar
Şәhәrlәr
Kommunalar

237 “Avropa Yerli Özünüidarәetmә Xartiyası” nә vaxt vә harada qәbul edilmişdir?

•

10 noyabr 1990cı ildә Parisdә
15 oktyabr 1985ci ildә Strasburqda
25 may 1989cu ildә Lissabonda
10 yanvar 1980ci ildә Davosda

238 Avropa ölkәlәrindә bәlәdiyyә mülkiyyәti vahid olaraq hansı hüquqi sәnәdlә tәnzimlәnir?

•

Heç biri
Avropa Yerli Özünüidarәetmә Xartiyası
Strasburq bәyannamәsi
Federal torpaqlar haqqında qanun

239 Avropa meyarlarına görә aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә mülkiyyәti sayılmır?

•

Dövlәt tәrәfindәn verilәn mülkiyyәt
Fiziki şәxs mülkiyyәti
Yerli büdcә
Bәlәdiyyәnin daşınar vә daşınmaz әmlakı

240 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin idarәedilmәsi ilә bağlı bütün sistemlәrin әsas tәcrübә mәnbәyi hansı ölkәlәrdir?
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•

Sadalanan bütün ölkәlәr
Almaniya vә Fransa
ABŞ vә İngiltәrә
ABŞ vә Kanada
ABŞ vә Avropa

241 Şәhәr tipli әrazidә sәmәrәli istehsalın әsas subyekti hansılardır?

•

Müәssisә, şәhәr bәlәdiyyәsi, yerli әhali
Müәssisә, şәhәr icra hakimi, şәhәr bәlәdiyyәsi
Müәssisә, beynәlxalq tәşkilatlar, şәhәr bәlәdiyyәsi
Müәssisә, şәhәr icra hakimi, beynәlxalq tәşkilatlar

242 Bәlәdiyyәnin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir.

•

Dövlәt strukturudur
İcra hakimiyyәtidir
Dövlәt qurumudur
Yerli әhalinin ehtiyaclarım ödәmәk üçün, seckili yerli özünü idarәetmә orqanıdır
Xarici müәssisәdir

243 Regionlara marağın artması әlaqәdardır. Biri sәhvdir

•

әrazi tәmәrküzlәşmәsinin sәviyyәsinin yüksәlmәsi
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı
әhalinin sürәtli artımı
dövlәtlәrarası infrastrukturun inkişafı
qarşılıqlı iqtisadimәdәni әlaqәlәrin artması

244 Neçәnci illәrdәn başlayaraq ölkәnin regional strukturuna, xüsusiylә iqtisadi rayonlaşdırma vә iznibati
әrazi bölgüsünә hәm elmi ictimaiyyәtin, hәm dә dövlәtin maraq dairәsi daha da artmış çoxsahәli olmuşdur

•

XIXәsrin 4050 ci
XX әsrin 2030 cu
XX әsrin 5060
XIX әsrin 4050 ci
XIX 7080

245 Planlaşdırma vә proqram mәqsәdli istifadә üçün müvәqqәti müәyyәnlәşdirilmiş problem regionlarına
aid olmayanı göstәrin

•

azad iqtisadi zonalar
inkişafına xüsusi diqqәt yetirmәk üçün seçilmiş sahibkarlıq zonaları
iri şәhәrlәr vә onların mәdәniiqtisadi tәsir dairәindә olan әrazilәr
müxtәlif formalı әrazilәr
işsizliyin minimum sәviyyәdә olduğu әrazilәr

246 Regionları aşağıdakı qruplara bölmәk mәqsәdәuyğundur. Biri sәhvdir

•

problem regionları
dövlәt idarәetmәsi vә özünüidarәetmә regionları
coğrafiiqtisadi regionlar
güzәştli tәsәrrüfat fәaliyyәti regionları
etnik qruplaşma regionları

247 Neçәnci illәrdәn Sovet İttifaqında “regional iqtisadiyyat vә siyasәt”, “regional tәnzimlәmә vә idarәetmә”
yә aid ilk elmi әsәrlәr çap olunmağa başladı
5060
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•

7080
3040
4050
6070

248 Regionaal mәsәlәlәrә münasibәtdә alimlәr arasında mövqe fәrqlәri neçәnci illәrdәn genişlәnmәyә
başladı

•

XIX әsrin 50ci
XX әsrin 60cı
XX әsrin 70cı
XIX әsrin 60cı
XIX әsrin 40cı

249 Regional idarәetmә haqqında sәhv fikri göstәrin

•

regional idarәetmә bütövlükdә ölkә iqtisadiyyatının әrazi idarәolunması ilә sıx әlaqәdә götürülmәlidir
regional idarәetmә ölkәnin iqtisadiyyatının müәyyәn bir әrazi hissәsinin idarә olunmasını әhatә edir
әrazi idarәetmә sisteminin inkişaf sәviyyәsi ilә , regional idarәetmә sisteminin inkişaf sәviyyәsi arasında kәskin
fәrqlәr var
regional idarәetmә әrazi idarәetmәnin çox mühüm daxili tәrkib hissәsi, vacib bir pillәsidir
regional idarәetmәnin inkişaf sәviyyәsi bütövlükdә әrazi idarәetmә sisteminin inkişafı sәviyyәsini әks etdirәn
mühüm istiqamәtdir

250 “Regional iqtisadiyyat ölkәnin regional sistemindә, hәr bir regionda mәhsuldar qüvvәlәrin formalaşması
vә inkişafının idtisadi, sosial faktorlarını vә onların tәzahürlәrini öyrәnir” fikirlәri kimә mәxsusdur

•

S.K.Hüseynova
İ.F.Burdoya
N.N.Nekrasova
R.Balayevә
A.D.Mixelsona

251 Regional idarәetә elminin ilk tәdqiqatçısı

•

N.N.Nekrasov
İ.F.Burdo
M.Smirnov
R.Balayev
A.D.Mixelson

252 Regionlar әsasәn hansı mәqsәdlәr üçün müәyyәn edilir. Biri sәhvdir

•

әhalinin say tәrkibinin artırılması, işsizliklә mübarizә
istehsalın ixtisaslaşması istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
mәqsәdyönlü xarici siyasәt yeritmәk
dövlәt әrazi idarә vә әrazi özünü idarә aparatını ölkә daxilindә bölüşdürmәk
ölkәnin beynәlxalq miqyasda maraqlarını reallaşdırmaq

253 Regionun necә vә hansı amillәri nәzәrә almaqla müәyәn olunması asılıdır

•

coğrafi mövqeyindәn
әhalinin vәrdişlәrindәn
hamısı
tәbii sәrvәtlәrindәn
onun qarşısına qoyulan mәqsәddәn

254 Regionu müәyyәn edәrkәn qarşıya qoyulmuş mәqsәd vә vәzifәlәrdәn asılı olaraq nәzәrә alınan amillәrә
aid deyil
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•

etnik xüsusiyyәtlәr vә әlamәtlәr
әhalinin say tәrkibi amillәri
sosialiqtisadi amillәr
inkişaf sәviyyәsi, mәdәniyyәt
dini xüsusiyyәtlәr

255 Regionçuluq nәdir

•

regiona müxtәlif cәhәtdәn yanaşmaq vә fәrqli mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsinә çalışmaq
tәbii vә ictimai amillәrin qarşılıqlı әlaqәdә vә kompleks halda olmasıdır
әrazinin fiziki xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla regionlara, fizikicoğrafi ölkәlәrә bölünmәsidir
regionların bir әlamәtә görә müәyyәn edilmәsidir
öz ölkәsindә birbirindәn , tәbii, tәsәrrüfat, sosial, etnik vә mәdәniyyәt xüsusiyyәtlәrinә görә fәrqlәnәn müxtәlif
әrazilәrin, rayonların olduğunu qәbul etmәkdir

256 Xüsusi әdәbiyyatlarda neçә region kateqoriyası müәyyәn edilmişdir

•

60
40
50
80
30

257 Regionun müәyyәn edilmәsinә әn mәqsәdәuyğun tәrif kim tәrәfindәn verilib

•

M.Smirnov
V.Alışevski
A.D. Mixelson
E.B.Alayev
İ.F.Burdo

258 Ölkә, vilayәt mәnası verәn “region” sözü..........sözündәn gütürülmüşdür

•

yunan
misir
italyan
fransız
latın

259 “Region” anlayışı neçәnci ildәn daha çox işlәnmәyә vә rayon anlayışını mәhdudlaşdırmağa başladı

•

70ci
50ci
80ci
60cı
90cı

260 Aşağıdakılardan hansı “Torpaq Mәcәllәsi”nә әsasәn mәqsәdli tәyinata vә hüquqi rejiminә görә
Azәrbaycan Respublikasının torpaqlarının kateqoriyalarına aid deyil?

•

Xüsusi qorunan әrazilәrin torpaqları
Sәnaye, nәqliyyat, rabitә, müdafiә vә digәr tәyinatlı torpaqlar
Qlobal torpaqlar
Yaşayış mәntәqәlәrinin (şәhәrlәrin, qәsәbәlәrin vә kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin) torpaqları
Kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar

261 Aşağıdakılardan hansı “Torpaq Mәcәllәsi”nә әsasәn mәqsәdli tәyinata vә hüquqi rejiminә görә
Azәrbaycan Respublikasının torpaqlarının kateqoriyalarına aiddir?

•
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•

Hәr bir cavab düzgündür
Yaşayış mәntәqәlәrinin (şәhәrlәrin, qәsәbәlәrin vә kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin) torpaqları
Kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar
Meşә fondu torpaqları
Su fondu torpaqları

262 Aşağıdakılardan hansı “Torpaq Mәcәllәsi”nә әsasәn mәqsәdli tәyinata vә hüquqi rejiminә görә
Azәrbaycan Respublikasının torpaqlarının kateqoriyalarına aid deyil?

•

Kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar
Su fondu torpaqları
Meşә fondu torpaqları
Yaşayış mәntәqәlәrinin (şәhәrlәrin, qәsәbәlәrin vә kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin) torpaqları
Ev fondu torpaqları

263 Aşağıdakılardan hansı “Torpaq Mәcәllәsi”nә әsasәn mәqsәdli tәyinata vә hüquqi rejiminә görә
Azәrbaycan Respublikasının torpaqlarının kateqoriyalarına aid deyil?

•

Meşә fondu torpaqları
İşıq fondu topaqları
Xüsusi qorunan әrazilәrin torpaqları
Su fondu torpaqları
Sәnaye, nәqliyyat, rabitә, müdafiә vә digәr tәyinatlı torpaqlar

264 Aşağıdakılardan hansı “Torpaq Mәcәllәsi”nә әsasәn mәqsәdli tәyinata vә hüquqi rejiminә görә
Azәrbaycan Respublikasının torpaqlarının kateqoriyalarına aid deyil?

•

Ağac fondu torpaqları
Xüsusi qorunan әrazilәrin torpaqları
Sәnaye, nәqliyyat, rabitә, müdafiә vә digәr tәyinatlı torpaqlar
Kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar
Yaşayış mәntәqәlәrinin (şәhәrlәrin, qәsәbәlәrin vә kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin) torpaqları

265 Aşağıdakılardan hansı Yerli özünüidarәetmәnin tәşkili prinsiplәrindәn deyil?

•

Müstәqillik prinsipi
Qanunauyğunsuzluq prinsipi
Cavabdehlik prinsipi
Әlahiddәlik prinsipi
Sәlahiyyәt uyğunluğu prinsipi

266 Aşağıdakılardan hansı Yerli özünüidarәetmәnin tәşkili prinsiplәrindәn biridir?

•

Bütün cavablar düzgündür
Müstәqillik prinsipi
Cavabdehlik prinsipi
Sәlahiyyәt uyğunluğu prinsipi
Әlahiddәlik prinsipi

267 Aşağıdakılardan hansı variant Mәhәllә komitәsinin sәlahiyyәtlәrinә aid deyil?

•

yaşayış mәntәqәlәrinin yaşıllaşdırılması işindә әhalinin iştirakını tәmin etmәk
yaşayış mәntәqәlәrinin abadlaşdırılması işindә әhalinin iştirakını tәşkil etmәmәk
avtomobil yollarının salınması işindә әhalinin iştirakını tәmin etmәk
uşaq vә idman meydançalarının yaradılması işinә әhalinin iştirakını tәmin etmәk
yaşayış mәntәqәlәrinin sanitariya vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması işindә әhalinin iştirakını tәmin etmәk

268 Aşağıdakılardan hansı Mәhәllә komitәsinin sәlahiyyәtlәrinә aid deyil?
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•

yaşayış mәntәqәlәrinin abadlaşdırılması işindә әhalinin iştirakını tәşkil etmәk
fәaliyyәt göstәrdiklәri әrazidә yaşayan imkansızlara, xәstәlәrә vә ahıl vәtәndaşlara yardım göstәrmәmәk
fәaliyyәt göstәrdiklәri әrazidә yaşayan imkansızlara yardım göstәrmәk
fәaliyyәt göstәrdiklәri әrazidә yaşayan xәstәlәrә yardım göstәrmәk
fәaliyyәt göstәrdiklәri әrazidә yaşayan ahıl vәtәndaşlara yardım göstәrmәk

269 Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi nә vaxt qüvvәyә minmişdir?

•

2001ci il
2000ci il
2004cü il
2003cü il
2002ci il

270 Yerli özünüidarә orqaınlarının sәlahiyyәtlәrinә aid olmayan variant hansıdır?

•

hәmin әrazidә müvәqqәti yerlәşәn digәr şәxslәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәmәsi
mәktәblәrin vә sair obyektlәrin tikintisi vә idarә edilmәsi
xәstәxanaların tikintisi vә idarә edilmәsi
meydan vә yolların qurulması vә idarә edilmәsi
kommunal tәsәrrüfatın idarә olunması

271 Yerli özünüidarә orqaınlarının sәlahiyyәtlәrinә aid olmayan variantı qeyd edin

•

kommunal tәsәrrüfatın idarә olunması
әhalinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәmәsi
hәmin әrazidә müvәqqәti yerlәşәn digәr şәxslәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
parkların qurulması vә idarә edilmәsi
meydan vә yolların qurulması vә idarә edilmәsi

272 Aşağıdakılardan hansı Yerli özünüidarә orqaınlarının sәlahiyyәtlәrinә aid deyil?

•

meydan vә yolların qurulması vә idarә edilmәsi
öz әrazisindә ictimai qaydaqanuna riayәt olunmaması
әhalinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
hәmin әrazidә müvәqqәti yerlәşәn digәr şәxslәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
parkların qurulması vә idarә edilmәsi

273 Aşağıdakılardan hansı proqramın әsas tәyinatı müvafiq problemin bütün elementlәrinin sistem halında
göstәrilmәsi, onların asılılığının azalması vә lazım olmayan elementlәrin sәrf edilmәsidir

•

“mәqsәdlәr ağacı”
"Problemlәr ağacı"
әrazi kompleks inkişaf proqramı
“Yüngül tәfәkkürün”
“havayı әmtәә”

274 "Mәqsәdlәr ağacının" aşağı sәviyyәsi tәdbirlәrdir. Onun hazırlanmasına hansı proses aşağıdakılardan
daxildir

•

alternativlәrin öyrәnilmәsi
hamısı
resursların çatışmazlığına görә tәdbirlәrin siyahıdan çıxarılması
az sәmәrәli tәdbirlәrin "mәqsәdlәr ağacı"ndan çıxarılması
az әhәmiyyәtli tәdbirlәrin vә qrup tәdbirlәrinin "mәqsәdlәr ağacı"ndan çıxarılması

275 Proqramın başlanğıc götürdüyü ilkin nöqtә 
әrazi kompleks inkişaf proqramı

•
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•

“mәqsәdlәr ağacı”dır
hamısı
“havayı әmtәә”
“Yüngül tәfәkkürün”

276 Dörd әsr bundan әvvәl elmi әdәbiyyatda sabit vә qeyrisabit şәraitlәrdә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilati
sistemlәr hansı formada idi

•

üzvi
mexaniki
informasiya
dayanıqlı
yaradıcı

277 Regional iqtisadiyyatın sәmәrәli tәşkilinin aşağıdakı qaydalardan biri sәhvdir

•

ixtisaslaşmanın aparılması
kadr islahatlarının aparılması zamanı subyektiv amillәrin nәzәrә alınması
yerli resurslardan dolğun istifadә
әmәk ehtiyatlarının sәmәrәli şәkildә tәnzimlәnmәsi
qarşılıqlı әlaqәli proseslәrin sinxronlaşdırılması

278 Regional iqtisadiyyatın sәmәrәli tәşkilinin aşağıdakı hansı qaydaları mövcuddur:

•

yerli resurslardan dolğun istifadә
hamısı
ixtisaslaşmanın aparılması
qarşılıqlı әlaqәli proseslәrin sinxronlaşdırılması
әmәk ehtiyatlarının sәmәrәli şәkildә tәnzimlәnmәsi

279 Proqram mәqsәdli yanaşmada “Kompleks әrazi proqramı” –

•

müvәqqәti tәşkilati sistemdir
heç biri
formal qismәn tәşkilati sistemdir
qeyriformal daimi tәşkilati sistemdir
formal daimi tәşkilati sistemdir

280 “Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 17ci maddәsindә göstәrilir ki,
bәlәdiyyәnin daimi vә başqa komissiyalarının vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansını aid etmәk olar

•

layihәlәrin idarә edilmәsi yarımsistemlәrin ayrılması zamanı funksiya vә işlәrin tәkrarlanmasının minimuma
endirilmәsi
seçicilәrin tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsinin tәşkilinә vә yoxlanmasına kömәk etmәk
yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri müzakirә etmәk, bәlәdiyyә iclaslarında müzakirә üçün proqramlar, arayışlar, qәrar
layihәlәri vә başqa materiallar hazırlamaq
yerli әhәmiyyәtli sosial müdafiә vә sosial inkişaf, ekologiya, iqtisadi inkişaf, yerli xidmәt üzrә proqramlar
hazırlayıb bәlәdiyyәnin iclasına vә ya yerli әhalinin müzakirәsinә çıxarmaq
hamısı

281 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmәdә ixtisaslaşmış proqramlara aiddir –

•

әtraf mühitin qorunması, әmәk resurslarından sәmәrәli istifadә, konkret infrastruktur obyektinin inkişafı, mәnzil,
mәişәt xidmәti vә başqa proqramları
әrazidә sәhiyyәnin vә ya ictimai iaşәnin inkişafı proqramı
istehlak bazarının tәnzimlәnmәsi üzrә proqramı vә sosial infrastrukturun inkişafı proqramı
ekoloji tәhlükәsizlik, texnoloji informasiya yönümlü kadrlardan kompleks istifadәnin nәticәlәri
heç biri

282 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmәdә sahәvi әrazi proqramlarına aiddir –

•
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•

әrazidә sәhiyyәnin vә ya ictimai iaşәnin inkişafı proqramı
әtraf mühitin qorunması, әmәk resurslarından sәmәrәli istifadә, konkret infrastruktur obyektinin inkişafı, mәnzil,
mәişәt xidmәti vә başqa proqramları
istehlak bazarının tәnzimlәnmәsi üzrә proqramı vә sosial infrastrukturun inkişafı
ekoloji tәhlükәsizlik, texnoloji informasiya yönümlü kadrlardan sәmәrәli istifadә
heç biri

283 Әrazi üzrә kompleks mәqsәdli proqrama ehtiyac –

•

regionun qarşısında asand vәzifәlәrin hәll edilmәsi durduqda yaranır
regionun qarşısında çәtin vә mürәkkәb vәzifәlәrin hәll edilmәsi durduqda yaranır
hamısı
xarici tәsirlәrin miqyasını çoxaltmaq lazım gәldikdә
regionda baş vermiş dәyişikliklәrә gec reaksiya vermәk zәrurәti yarandıqda

284 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmә problemlәrin xarakterinә görә regional proqramların
növlәrindәn biri sәhvdir:

•

şaquli
sahәvi
sahәlәrarası
ixtisaslaşdırılmış
kompleks

285 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmә problemlәrin xarakterinә görә regional proqramları
hansı müxtәlif növә ayırmaq olar:

•

kompleks, sahәvi, üfüqi vә şaquli
kompleks, sahәvi, sahәlәrarası vә ixtisaslaşdırılmış
üfüqi, şaquli, korporativ vә kollektiv
üfüqi, şaquli, sahәlәrarası vә ixtisaslaşdırılmış
sahәvi, sahәlәrarası, korporativ vә kollektiv

286 Region sәviyyәsindә proqram mәqsәdli idarәetmә hansı problemlәrinin hәlli zamanı istifadә olunur

•

sosial
abadlaşdırma
ekoloji
iqtisadi
hamısı

287 Ölkә regionlarında klasterlәrin tәşkili xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılar aid deyil:

•

regional klasterlәrin qonşu regionlarla, habelә qonşu dövlәtlәrin hәmsәrhәd regionları ilә iqtisadi münasibәtlәrinin
stimullaşdırılması
ölkә regionlarında klasterlәrin mahiyyәti barәdә xarici ölkәlәrin tәcrübәsinin tәbliği
ucqar regionlarda, sәrhәdyanı bölgәlәrdә kәnd tәsәrrüfatının müxtәlif sahәlәri, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
emalı, turizm, tarixi cәhәtdәn formalaşmış müxtәlif xalq tәtbiqi sәnәti vә digәr mәşğuliyyәt növlәri üzrә
sahibkarlıq fәaliyyәtinin klasterlәşmәsinin mәhdudlaşdırmaq
klasterlәrin yerlәşdirilmәsinin optimallığının tәmin edilmәsi
klasterlәrin fәaliyyәtinin regional rәhbәrlik tәrәfindәn yerlәrdәki bürokratik maneәlәrdәn vә müxtәlif formalı
tәzyiqlәrdәn müdafiәsi

288 Ölkә regionlarında klasterlәrin tәşkili xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılar aiddir:
klasterlәrin fәaliyyәtinin regional rәhbәrlik tәrәfindәn yerlәrdәki bürokratik maneәlәrdәn vә müxtәlif formalı
tәzyiqlәrdәn müdafiәsi
ölkә regionlarında klasterlәrin mahiyyәti barәdә xarici ölkәlәrin tәcrübәsinin tәbliği
regional klasterlәrin qonşu regionlarla, habelә qonşu dövlәtlәrin hәmsәrhәd regionları ilә iqtisadi münasibәtlәrinin
stimullaşdırılması
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•

klasterlәrin yerlәşdirilmәsinin optimallığının tәmin edilmәsi
hamısı

289 Beynәlxalq tәcrübәdә regionların inkişafı hansı prinsipi ümummilli rifahı yüksәltmәk mәqsәdilә hәr bir
regionun istehsal vә qeyriistehsal potensialından qәnaәtli istifadә kimi qiymәtlәndirilmәlidir

•

sәmәrәlilik
әdalәtlilik
rәqabәt
bәrabәrlik
hamısı

290 Beynәlxalq tәcrübәdә regionların inkişafı hansı prinsipi iqtisadi fәaliyyәtin әrazi cәhәtdәn elә
yerlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur ki, bütün regionların sakinlәri istәdiklәri rifah sәviyyәsinә çatmaq üçün
bәrabәr imkanlar әldә edә bilsinlәr

•

әdalәtlilik
sәmәrәlilik
rәqabәt
bәrabәrlik
hamısı

291 Beynәlxalq tәcrübәdә regionların inkişafı hansı prinsipә arxalanır

•

әdalәtliliyә vә sәmәrәliliyә
sosial xidmәtә vә rәqabәtә
әdalәtliliyә vә sosial xidmәtә
rәqabәtә vә sәmәrәliliyә
azadlığa vә bәrabәrliyә

292 Regional maraqların mühüm indikatorları sırasına daxil deyil:

•

infrastruktur baxımından tәmin olunan regiondaxili vә regionlararası әlaqәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi
ictimaisiyasi vә millietnik şәraitin qeyribәrabәrliyi vә regionlararası әlaqәlәrin fәaliyyәt göstәrmәmәsi
dövlәt vә yerli standartlara әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә yaşayış tәrzinin uyğun gәlmәsi
şәraitin tәnzimlәnmәsindә büdcәmaliyyә vә digәr iqtisadi vasitәlәrin olması
әhalinin istәyinә müvafiq әmәk, intellektual vә mәnәvi imkanlarından istifadәetmә

293 Regional maraqların mühüm indikatorları sırasına daxildir:

•

infrastruktur baxımından tәmin olunan regiondaxili vә regionlararası әlaqәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi
әhalinin istәyinә müvafiq әmәk, intellektual vә mәnәvi imkanlarından istifadәetmә
hamısı
şәraitin tәnzimlәnmәsindә büdcәmaliyyә vә digәr iqtisadi vasitәlәrin olması
dövlәt vә yerli standartlara әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә yaşayış tәrzinin uyğun gәlmәsi

294 Regionda torpaqların auksion yolu ilә satışının tәşkil edilmәsi hansı infrastruktur layihәsinә aiddir?

•

İstehsal
Bazar
heç biri
İnstitutsional
Sosial

295 Regionda kütlәvi kitabxananın tәşkil olunması hansı infrastruktur layihәsinә aiddir?

•

heç biri
İnstitutsional
İstehsal
41/101

22.12.2016

Sosial
Bazar

296 Regionda әhaliyә xidmәt üçün bәrbәrxananın açılması hansı infrastruktur layihәsinә aiddir?

•

İstehsal
Sosial
heç biri
Bazar
İnstitutsional

297 Regionda kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının saxlanması üçün anbarın qurulması hansı infrastruktur
layihәsinә aiddir?

•

İnstitutsional
İstehsal
heç biri
Bazar
Sosial

298 Bazar infrastrukturuna nәlәr daxil deyil?

•

Vasitәçilik
İnvestisiya
qeyriistehsal
Vergibüdcә sistemi
Konsaltinq

299 Bazar infrastrukturuna nәlәr aiddir?

•

ictimaifaydalı işlәr
Vergibüdcә sistemi
elm
hüquq mühafizә
qeyriistehsal

300 İnstitutsional infrastrukturuna nәlәr daxil deyil?

•

ictimaifaydalı işlәr
qeyriistehsal
elm
hüquq mühafizә
nәqliyyat, anbar tәsәrrüfatı

301 İnstitutsional infrastrukturuna nәlәr aiddir?

•

әtraf mühitin qorunması
bәdәn tәrbiyәsi
sәhiyyә
idarәetmә, hüquqi vә mühafizә xidmәtlәri
ictimai iaşә

302 Sosial infrastrukturuna nәlәr daxil deyil?

•

әtraf mühitin qorunması
bәdәn tәrbiyәsi
sәhiyyә
nәqliyyat, anbar tәsәrrüfatı
ictimai iaşә
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303 Sosial infrastrukturuna nәlәr aiddir?

•

Su tәsәrrüfatı sistemi
nәqliyyat, anbar tәsәrrüfatı
madditexniki tәminat
Sәhiyyә, bәdәn tәrbiyәsi vә idman
enerji tәminatı

304 İstehsal infrastrukturuna nәlәr daxil deyil?

•

Su tәsәrrüfatı sistemi
nәqliyyat, anbar tәsәrrüfatı
madditexniki tәminat
Qiymәtli kağızlar bazarında iştirak
enerji tәminatı

305 İstehsal infrastrukturuna nәlәr aiddir?

•

elm, hüquq, mühafizә
Qiymәtli kağızlar bazarında iştirak
İctimai faydalı qeyriistehsal sahәlәri
nәqliyyat, anbar tәsәrrüfatı
Mәişәt xidmәtinin tәşkili

306 Bәlәdiyyәlәrin insan inkişafı işlәrinә aşğıdakılardan nәlәr daxil deyil?

•

heç biri
Bәdәn tәrbiyәsi mәrkәlәrini açmaq
İçmәli su sistemini formalaşdırmq
Respublika әhәmiyyәtli yolların tәmiri

307 Bәlәdiyyәlәrin insan inkişafı işlәrinә aşğıdakılardan nәlәr aiddir?

•

heç biri
Bәlәdiyyә Assosiasiyalarının yerlәrdә şöbәlәrini açmaq
Respublika әhәmiyyәtli yolların tәmiri
İçmәli su sistemini formalaşdırmq

308 Sosial – mәişәt infrastuktur tәdbirlәrinә nәlәr daxil deyil?

•

İcma daxili rabitә xәtlәrinin yenilәnmәsi
Tullantıların toplanması
Yeni avtobus xәttinin çәkilmәsi
Bәlәdiyyә nәzdindә şahmat klubunun açılması
İstirahәt mәrkәzinin açılması

309 Sosial – mәişәt infrastuktur tәdbirlәrinә nәlәr aiddir?

•

Sağlamlıq mәrkәzinin açılması
Bәlәdiyyә nәzdindә şahmat klubunun açılması
Aztıminatlı ailәlәr üçün peşә mәktәbinin açılması
İcma daxili rabitә xәtlәrinin yenilәnmәsi
Bәlәdiyyә teatrının açılması

310 Sosial – mәişәt infrastuktur insanın hansı ehiyaclarını ödәmәyә yönәlmәmişdir?

•

Mәişәt
Әhali üçün әylәncә mәrkәzlәrinin inkişafı
Mәnәvi, intellektual vә әxlaqi
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Heç biri

311 Sosial – mәişәt infrastuktur insanın hansı ehiyaclarını ödәmәyә yönәlmişdir?

•

sosial
әxlaqi
Mәnәvi
Mәişәt xidmәti
intellektual

312 Sosial  mәdәni infrastuktur tәdbirlәrinә nәlәr daxil deyil?

•

Sağlamlıq mәrkәzinin açılması
Bәlәdiyyә nәzdindә şahmat klubunun açılması
Aztıminatlı ailәlәr üçün peşә mәktәbinin açılması
İcma daxili rabitә xәtlәrinin yenilәnmәsi
Bәlәdiyyә teatrının açılması

313 Sosial  mәdәni infrastuktur tәdbirlәrinә nәlәr aiddir?

•

Yeni avtobus xәttinin çәkilmәsi
İcma daxili rabitә xәtlәrinin yenilәnmәsi
İstirahәt mәrkәzinin açılması
Tullantıların toplanması
Bәlәdiyyә nәzdindә şahmat klubunun açılması

314 Sosial  mәdәni infrastuktur insanın hansı ehiyaclarını ödәmәyә yönәlmәmişdir?

•

sosial
intellektual
Mәnәvi
Mәişәt
әxlaqi

315 Sosial  mәdәni infrastuktur insanın hansı ehiyaclarını ödәmәyә yönәlmişdir?

•

Heç biri
Mәişәt
Әhali üçün әylәncә mәrkәzlәrinin inkişafı
Mәnәvi, intellektual vә әxlaqi

316 Sosial infrastruktura aşağıdakılardan hansı iri bölmәlәr daxildir?

•

Heç biri
Sosial sfera vә sosial – mәişәt infrastruktur
Sosial – mәdәni infrastruktur vә sosial sfera
Sosial – mәdәni infrastruktur vә sosial – mәişәt infrastruktur

317 Bәlәdiyyә әrazisindә konalizasiya borularının yenidәn qurulması hansı tip layihәlәrә aiddir?

•

Heç biri
Yerli iqtisadi inkişaf
Yerli ekoloji
Yerli sosial müdafiә vә sosial inkişaf

318 Bәlәdiyyә әrazisindә avtoservis mәrkәzinin qurulması hansı tip layihәlәrә aiddir?
Heç biri
Yerli ekoloji
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•

Yerli sosial müdafiә vә sosial inkişaf
Yerli iqtisadi inkişaf

319 Bәlәdiyyәlәrin Yerli ekoloji proqramlarına proqramlarına nәlәr aiddir?

•

İstehsalat sexlәrinin açılması
Rabitә qovşağının yenidәn qurulması
Sanitariya qovşağının tәşkili
Mәişәt tullantılarının yığılması
Tәdarük Mәrkәzlәrinin qurulması

320 Bәlәdiyyәlәrin Yerli iqtisadi inkişaf proqramlarına proqramlarına nәlәr daxil deyil?

•

İstehsalat sexlәrinin açılması
Kәndlifermer tәsәrrüfatının yaradılması
Avtoservis mәrkәzinin qurulması
Mәişәt tullantılarının yığılması
Tәdarük Mәrkәzlәrinin qurulması

321 Bәlәdiyyәlәrin Yerli iqtisadi inkişaf proqramlarına proqramlarına nәlәr daxil deyil?

•

Avtoservis mәrkәzinin qurulması
Kәndlifermer tәsәrrüfatının yaradılması
Tәdarük Mәrkәzlәrinin qurulması
İstehsalat sexlәrinin açılması
Mәişәt tullantılarının yığılması

322 Bәlәdiyyәlәrin Yerli iqtisadi inkişaf proqramlarına proqramlarına nәlәr aiddir?

•

Tәdarük Mәrkәzlәrinin qurulması
Meşә zolaqlarının salınması
Mәişәt tullantılarının yığılması
Rabitә qovşağının yenidәn qurulması
Sanitariya qovşağının tәşkili

323 Bәlәdiyyәlәrin Yerli sosial müdafiә vә sosial inkişaf proqramlarına nәlәr daxil deyil?

•

Sanitariya qovşağının tәşkili
Sәhiyyә obyektlәrinin tәmiri
Tәhsil obyektlәrinin tәmiri
Rabitә qovşağının yenidәn qurulması
Tәdarük Mәrkәzlәrinin qurulması

324 Bәlәdiyyәlәrin Yerli sosial müdafiә vә sosial inkişaf proqramlarına nәlәr aiddir?

•

Meşә zolaqlarının salınması
Sanitariya qovşağının tәşkili
Fermer tәsәrrüfatının qurulması
Mәişәt tullantılarının yığılması
Tәdarük Mәrkәzlәrinin qurulması

325 Regionlar arasında sosial sferada olan fәrqlәrә nәlәr aiddir?

•

işsizlik vә mәşğulluq
Fermer tәsәrrüfatlarının sayı
Emal müәssisәlәrinin sayı
Regionlarda sahibkarlıq subyektlәrinin sayı
Әkin sahәlәrinin hәcmi
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326 Regionlar arasında sosial sferada olan fәrqlәrә nәlәr daxil deyil?

•

Әhalinin tәhsil sәviyyәsi
pulsuz sosial xidmәtlәrin göstәrilmәsi
әmәk haqqı sәviyyәsi
işsizlik vә mәşğulluq
Regionlarda sahibkarlıq subyektlәrinin sayı

327 Sosial ehtiyaclara vәsaitlәr hansı formada toplana bilmәz?

•

Sosial tәminat
Sosial xidmәtin ödәnişli olması
heç biri
Sosial sığorta
Sahibkarlardan ianәlәrin toplanması

328 Sosial ehtiyaclara vәsaitlәr hansı formada yığılmalıdır?

•

heç biri
Sosial tәminat, sosial sığorta
Sahibkarlardan ianәlәrin toplanması
Beynәlxalq tәşkilatlardan sosial qrantlar alınmalıdır
Fiziki şәxslәrin yardımları vә sosial xidmәtin ödәnişli olması

329 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sosialәmәk münasibәtlәrinin subyektlәrinә (tәrәflәrinә) nәlәr daxil deyil?

•

Dövlәt vә muzdlu işçilәr
İşәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr
Sahibkar vә dövlәt
Dövlәt, işәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr
Sahibkarlar vә işәgötürәnlәr

330 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sosialәmәk münasibәtlәrinin subyektlәrinә (tәrәflәrinә) nәlәr daxildir?

•

İşәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr
Dövlәt, işәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr
Sahibkar vә dövlәt
Dövlәt vә muzdlu işçilәr
Dövlәt vә işәgötürәnlәr

331 İnzibatiamirlik sistemindә sosialәmәk münasibәtlәrinin subyektlәrinә (tәrәflәrinә) nәlәr daxil deyil?

•

heç biri
Dövlәt, işәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr
Dövlәt vә muzdlu işçilәr
Dövlәt, fәhlәlәr, qulluqçular

332 İnzibatiamirlik sistemindә sosialәmәk münasibәtlәrinin subyektlәrinә (tәrәflәrinә) nәlәr daxildir?

•

İşәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr
Sahibkar vә dövlәt
Dövlәt vә muzdlu işçilәr
Dövlәt vә işәgötürәnlәr
Dövlәt, işәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr

333 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sosialәmәk münasibәtlәrinin neçә subyekti (tәrәfi) vardır?
4
5
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•

Heç biri
3
2

334 İnzibatiamirlik sistemindә sosialәmәk münasibәtlәrinin neçә subyekti (tәrәfi) vardır?

•

Heç biri
5
3
4
2

335 İqtisadi artım nәticәsindә hәlli qarşıya mәqsәd qoyulan sosial mәsәlәlәr qrupuna nәlәr aid deyi?

•

Sosial gәrginliyin aşağı salınması
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin sabitlәşmәsi
Yoxsullar ordusunun sayının azaldılması
Heç biri
Maşınqayırmanın inkişafı

336 Yerli özünüidarәetmәnin tәşkilinin İnsan vә vәtәndaş hüquq vә azadlıqlarının әmәl olunması
prinsiplәrinә aşağıdakı әsas әlamәtlәrdәn hansı aid olunur?

•

Әhalinin yerli özünüidarәetmә orqanları vә vәzifәli şәxslәri ilә sıx әlaqәsi
Yerli özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәtindә bәlәdiyyә әrazisindә yaşayan әhalinin maraqlarının nәzәrә
alınması vә qorunması
Bәlәdiyyә qurumlarına verilmiş yerli mәsәlәlәrin hәyata keçirilmәsinin sәmәrәliyi
Şәhәrlәrdә, qәsәbә vә kәndlәrdә, digәr әrazilәrdә yerli özünüidarәetmәnin tәşkili hәr bir vәtәndaşın yerli
әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin hәllindә iştirakına imkan yaradır

337 Yerli özünüidarәetmәnin tәşkilinin İnsan vә vәtәndaş hüquq vә azadlıqlarının әmәl olunması
prinsiplәrinә aşağıdakı әsas әlamәtlәrdәn hansı aid deyil?

•

Heç biri
Yerli özünüidarәetmә orqanları ictimai asaişin qorunması funksiyasını yerinә yetirmәklә, dövlәt hakimiyyәt
orqanlarına seçkilәrin, referendumların, keçirilmәsinә yardım etmәklә, bәlәdiyyә seçkilәrini keçirmәklә
vәtәndaşların şәxsi vә siyasi hüquq vә azadlıqlarının reallaşdırılmasına zәruri şәraitin yaradılmasında iştirak
edirlәr
Әhalinin hәyat fәaliyyәtinin bilavasitә tәmin olunması mәsәlәlәrinin hәlli ilә bağlı bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәti
Yerli özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәtindә bәlәdiyyә әrazisindә yaşayan әhalinin maraqlarının nәzәrә
alınması vә qorunması
Şәhәrlәrdә, qәsәbә vә kәndlәrdә, digәr әrazilәrdә yerli özünüidarәetmәnin tәşkili hәr bir vәtәndaşın yerli
әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin hәllindә iştirakına imkan yaradır

338 Yerli özünüidarәetmәnin tәşkilinin Cavabdehlik prinsiplәrinә aşağıdakı әsas әlamәtlәrdәn hansı şamil
olunur?

•

Bәlәdiyyә qanunvericiliyi dövlәt hakimiyyәt orqanlarının yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin hәllindә, yerli yerli
özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәtinә müdaxilәsini qadağan edir
Dövlәt hakimiyyәt orqanları vә dövlәtin vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn yerli özünüidarәetmә orqanlarının
yaradılması, yerli özünüidarәetmәnin vәzifәli şәxslәrinin tәyin olunması yolverilmәzdir
Yerli özünüidarәetmә orqanlarının maliyyә vәsitәlәri konstitusiya vә ya qanunla onlar verilmiş sәlahiyyәtlәrә
uyğun olmalıdır
Yerli özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәtindә bәlәdiyyә әrazisindә yaşayan әhalinin maraqlarının nәzәrә
alınması vә qorunması
Yerli özünüidarәetmәnin maliyyәiqtisadi müstәqilliyinin tәmin olunmasını nәzәrdә tutur

339 Yerli özünüidarәetmәnin tәşkilinin Cavabdehlik prinsiplәrinә aşağıdakı әsas әlamәtlәrdәn hansı aid
deyil?
Heç biri
47/101

22.12.2016

•

Yerli özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәtindә bәlәdiyyә әrazisindә yaşayan әhalinin maraqlarının nәzәrә
alınması vә qorunması
Bәlәdiyyә qurumlarına verilmiş yerli mәsәlәlәrin hәyata keçirilmәsinin sәmәrәliyi
Yerli özünüidarәetmәnin maliyyәiqtisadi müstәqilliyinin tәmin olunmasını nәzәrdә tutur
Әhalinin yerli özünüidarәetmә orqanları vә vәzifәli şәxslәri ilә sıx әlaqәsi

340 Yerli özünüidarәetmәnin tәşkilinin Sәlahiyyәt uyğunluğu prinsiplәrinә aşağıdakı әsas әlamәtlәrdәn
hansını şamil etmәk olar?

•

Dövlәt hakimiyyәt orqanları vә dövlәtin vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn yerli özünüidarәetmә orqanlarının
yaradılması, yerli özünüidarәetmәnin vәzifәli şәxslәrinin tәyin olunması yolverilmәzdir
Heç biri
Bәlәdiyyә qanunvericiliyi dövlәt hakimiyyәt orqanlarının yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin hәllindә, yerli yerli
özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәtinә müdaxilәsini qadağan edir
Yerli özünüidarәetmәnin maliyyәiqtisadi müstәqilliyinin tәmin olunmasını nәzәrdә tutur
Yerli özünüidarәetmә orqanlarının maliyyә vәsitәlәri konstitusiya vә ya qanunla onlar verilmiş sәlahiyyәtlәrә
uyğun olmalıdır

341 Yerli özünüidarәetmәnin tәşkilinin Sәlahiyyәt uyğunluğu prinsiplәrinә aşağıdakı әsas әlamәtlәrdәn hansı
aid deyil?

•

Heç biri
Ölkә Konstitusiyası yerli özünüidarәetmә orqanlarına müstәqil şәkildә yerli büdcәni formalaşdırmaq, tәsdiq etmәk
vә icra etmәk, yerli vergi vә ödәnişlәri müәyyәnlәşdirmәk hüququ verir
Yerli özünüidarәetmә orqanlarının maliyyә vәsitәlәri konstitusiya vә ya qanunla onlar verilmiş sәlahiyyәtlәrә
uyğun olmalıdır
Bәlәdiyyә qanunvericiliyi dövlәt hakimiyyәt orqanlarının yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin hәllindә, yerli yerli
özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәtinә müdaxilәsini qadağan edir
Yerli özünüidarәetmә orqanları onların sәlahiyyәtlәrinә aid edilmiş sahәlәrdә әhalinin әsas hәyati tәlәbatlarını
minimal dövlәt standartları sәviyyәsindәn aşağı olmamaqla tәmin edilmәlidirlәr

342 Yerli özünüidarәetmәnin tәşkilinin Әlahiddәlik prinsiplәrinә aşağıdakı әsas әlamәtlәrdәn hansı şamil
olunur?

•

heç biri
Yerli özünüidarәetmәnin maliyyәiqtisadi müstәqilliyinin tәmin olunmasını nәzәrdә tutur
Әhalini yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri müstәqil şәkildә hәll etmәsi yerli referendum, bәlәdiyyә seçkilәri vә s.
Dövlәt hakimiyyәt orqanları vә dövlәtin vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn yerli özünüidarәetmә orqanlarının
yaradılması, yerli özünüidarәetmәnin vәzifәli şәxslәrinin tәyin olunması yolverilmәzdir
Bәlәdiyyә qanunvericiliyi dövlәt hakimiyyәt orqanlarının yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin hәllindә, yerli yerli
özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәtinә müdaxilәsini qadağan edir

343 Yerli özünüidarәetmәnin tәşkilinin Әlahiddәlik prinsiplәrinә aşağıdakı әsas әlamәtlәrdәn hansı aid deyil?

•

Yerli özünidarәetmә orqanlarının vә onların vәzifәli şәxslәrinin qәbul etdiyi qәrarlar yalnız bu qәrarları qәbul
etmiş orqanlar vә vәzifәli şәxslәr tәrәfindәn dayandırıla bilәr vә ya mәhkәmәnin qәrarı ilә etibarsız sayıla bilәr
Dövlәt hakimiyyәt orqanları vә dövlәtin vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn yerli özünüidarәetmәnin hәyata keçirilmәsi
yolverilmәzdir
Dövlәt hakimiyyәt orqanları vә dövlәtin vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn yerli özünüidarәetmә orqanlarının
yaradılması, yerli özünüidarәetmәnin vәzifәli şәxslәrinin tәyin olunması yolverilmәzdir
Әhalini yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri müstәqil şәkildә hәll etmәsi yerli referendum, bәlәdiyyә seçkilәri vә s.
Yerli özünüidarәetmәnin vәzifәli şәxslәri dövlәt qulluqçuları kateqoriyasına aid edilmir

344 Yerli özünüidarәetmәnin tәşkilinin müstәqillik prinsiplәrinә aşağıdakı әsas әlamәtlәrdәn hansı şamil
olunur?

•

Heç biri
Әhalinin yerli özünüidarәetmә orqanları vә vәzifәli şәxslәri ilә sıx әlaqәsi
Yerli özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәtindә bәlәdiyyә әrazisindә yaşayan әhalinin maraqlarının nәzәrә
alınması vә qorunması
Әhalini yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri müstәqil şәkildә hәll etmәsi yerli referendum, bәlәdiyyә seçkilәri vә s.
Yerli özünüidarәetmәnin vәzifәli şәxslәri dövlәt qulluqçuları kateqoriyasına aid edilmir
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345 Yerli özünüidarәetmәnin tәşkilinin müstәqillik prinsiplәrinә aşağıdakı әsas әlamәtlәrdәn hansı aid deyil?

•

Heç biri
Yerli özünüidarәetmәnin maliyyәiqtisadi müstәqilliyinin tәmin olunmasını nәzәrdә tutur
Әhalini yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri müstәqil şәkildә hәll etmәsi yerli referendum, bәlәdiyyә seçkilәri vә s.
Yerli özünüidarәetmәnin vәzifәli şәxslәri dövlәt qulluqçuları kateqoriyasına aid edilmir
Bәlәdiyyә qanunvericiliyi dövlәt hakimiyyәt orqanlarının yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin hәllindә, yerli yerli
özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәtinә müdaxilәsini qadağan edir

346 Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә nazirliyinin bәlәdiyyәlәrlә iş mәrkәzi bәlәdiyyәlәrlә bağlı
aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansılar aid deyil?

•

Bәlәdiyyә büdcәsinin tәşkili vә icrası ilә bağlı tәlimatlar buraxır
Bәlәdiyyәlәrә metodoloji yardımın göstәrilmәsi
Bәlәdiyyә idarәolunması ilә bağlı tәlimlәr keçirir
Bәlәdiyyәlәrlә bağlı qanunvericilik bazasını yaradır
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinә inzibati nәzarәti hәyata keçirir

347 Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә nazirliyinin bәlәdiyyәlәrlә iş mәrkәzi bәlәdiyyәlәrlә bağlı
aşağıdakı vәzifәlәrdәn hansını hәyata keçirir?

•

heç biri
Bәlәdiyyәlәrlә bağlı qanunvericilik bazasını yaradır
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtindә dövlәt siyasәtini müәyyәnlәşdirir
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinә inzibati nәzarәti hәyata keçirir
Bәlәdiyyәlәrә seçkilәrin keçirilmәsini tәşkil edir

348 Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisindә regional mәsәlәlәr komitәsi bәlәdiyyәlәrlә bağlı aşağıdakı
vәzifәlәrdәn hansını hәyata keçirir?

•

Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinә inzibati nәzarәti hәyata keçirir
Bәlәdiyyәlәrә metodoloji yardımın göstәrilmәsi
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtindә dövlәt siyasәtini müәyyәnlәşdirir
Bәlәdiyyәlәrlә bağlı qanunvericilik bazasını yaradır
heç biri

349 Azәrbaycan Respublikasının prezident admenstrasiyasının regional idarәetmә vә yerli özünüidarәetmә
orqanları ilә iş şöbәsinin nәzdindә bәlәdiyyәlәrlә iş sektoru bәlәdiyyәlәrlә bağlı aşağıdakı vәzifәlәrdәn
hansını hәyata keçirir?

•

heç biri
Bәlәdiyyәlәrә metodoloji yardımın göstәrilmәsi
Bәlәdiyyәlәrlә bağlı qanunvericilik bazasını yaradır
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtindә dövlәt siyasәtini müәyyәnlәşdirir
Bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinә inzibati nәzarәti hәyata keçirir?

350 Mәhәllә komitәsinin sәlahiyyәtlәrinә nәlәr aiddir?

•

Bәlәdiyyә sәdrini seçmәk
Bәlәdiyyә sәdrinin hesabatını qәbul etmәk
Bәlәdiyyә üzvlәrini seçmәk
yaşayış mәntәqәlәrinin abadlaşdırılması, yaşıllaşdırılmasında әhalinin iştirakını tәşkil etmәk
Bәlәdiyyә büdcәsini sәsvermә yolu ilә qәbul etmәk

351 Mәhәllә komitәsinin sәlahiyyәtlәrinә nәlәr aid deyil?
fәaliyyәt göstәrdiklәri әrazidә yaşayan imkansızlara, xәstәlәrә vә ahıl vәtәndaşlara yardım göstәrmәk
müvafiq bәlәdiyyә torpaqlarından istifadәyә dair rәy vә tәkliflәr vermәk
yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәr barәsindә bәlәdiyyәlәr qarşısında vәsatәt aldırmaq

•
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•

Bәlәdiyyә üzvlәrini vә sәdrini seçmәk
yaşayış mәntәqәlәrinin abadlaşdırılması, yaşıllaşdırılmasında әhalinin iştirakını tәşkil etmәk

352 Mәhәllә komitәsinin üzvlәri neçә il müddәtinә seçilir?

•

4 il
5 il
3 il
2 il
heç biri

353 Mәhәllә komitәlәri nәdir?

•

binaların idarәolunması ilә bağlı qurulan komendantlıqlardır
yerli icmalardır
vәtәndaşların öz tәşәbbüsü ilә yaratdıqları könüllü ictimai birliklәrdir
vәtәndaşların yaşayış yeri üzrә öz tәşәbbüsü ilә yaratdıqları könüllü birliklәrdir
yerli әhalinin toplantılarıdır

354 18 yaşı tamam olan bütün vәtәndaşlar vә mәcburi köçkünlәr yaşadıqları әrazidә bәlәdiyyәlәrin işindә
aşağıdakılardan hansı qaydada iştirak edә bilmәzlәr?

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin özәllәşdirmә qaydalarını vә şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsindә iştirak etmәklә vә s
Bәlәdiyyә üzvlәri ilә görüşlәrdә iştirak etmәklә
Bәlәdiyyә seçkilәrindә iştirak etmәklә
Bәlәdiyyә üzvlәrinin iclasında iştirak etmәklә
Bәlәdiyyә üzvlәrinә әrazinin ehtiyaclarını mәhәllә komitәlәrinin vasitәsi ilә çatdırmaqla

355 Bәlәdiyyә hakimiyyәti Baltikyanı ölkәlәrdә necә adlandırılır?

•

heç biri
xalq deputatları soveti
munisipalitet
Ratuşa

356 Bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә nәlәr daxil deyil?

•

yerli mәdәni proqramları qәbul vә icra etmәk
yerli sosial müdafiә vә inkişaf proqramlarını qәbul vә icra etmәk
yerli vergi vә ödәnişlәri müәyyәn etmәk
yerli hәrbi çağırış vaxtını müәyәn vә icra etmәk
yerli iqtisadi proqramları qәbul vә icra etmәk

357 Bәlәdiyyә әrazindәki sakinlәrin ehtiyaclarını öyrәnmәk mәqsәdi ilә onlarla hansı formada tәdbir keçirә
bilmәzlәr?

•

Rәy sorğularının keçirilmәsi
Mәhәllә komitәlәrindә görüşlәr
Әhalinin problemlәrini müzakirә etmәk üçün ayda azı bir dәfә iclas keçirir
Seçkiqabağı tәşviqat kompaniyası
TVlәrdә xüsusi proqramlar

358 Bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәt müddәti neçә ildir?

•

Heç biri
4 il
3 il
5 il
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359 Bәlәdiyyә üzvlәri kimlәrdir?

•

Heç biri
Bәlәdiyyә seçkilәrindә seçilmiş vә respublikada daimi yaşayan (qeydiyyatı olan) 18 yaşına çatmış vәtәndaşlardır
Bәlәdiyyә seçkilәrindә seçilmiş vә bәlәdiyyә әrazisindә daimi yaşayan (qeydiyyatı olan) 16 yaşına çatmış
vәtәndaşlardır
Bәlәdiyyә seçkilәrindә seçilmiş vә bәlәdiyyә әrazisindә daimi yaşayan (qeydiyyatı olan) 21 yaşına çatmış
vәtәndaşlardır

360 Hәr bir bәlәdiyyәnin mülkiyyәtindә olan әmlak neçә hissәyә bölünür?

•

heç biri
2
3
4
5

361 “Bәlәdiyyә orqanının öz arzu vә istәyinә uyğun olaraq mülkiyyәt obyektlәrinin tәyinatı üzrә tәtbiqi ilә
bağlı olan mülkiyyәt münasibәti” müddәası bәlәdiyyәnin mülkiyyәtә hüquqi formalarından hansına aiddir?

•

Sahibolma
İstifadәetmә
heç biri
Sәrәncamvermә

362 “Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin ilkin forması olub hüquqi vә rәsmi şәkildә onun subyektә tәhkim olunması”
müddәası bәlәdiyyәnin mülkiyyәtә hüquqi formalarından hansına aiddir?

•

Sahibolma
heç biri
Sәrәncamvermә
İstifadәetmә

363 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinә hüququn formalaşmasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Satınalma
Sahibolma
heç biri
Sәrәncamvermә
İstifadәetmә

364 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinә hüququn formalaşması neçә hissәyә ayrılır?

•

3
6
4
5
2

365 Bәlәdiyyәlәrin funksiyalarını aşağıdakı alimlәr qrupundun kimlәr tәdqiq etmişdilәr?

•

V.Qriqoryev, E.Azadov
heç biri
E.İlyuxin, A.Kulagin
A.Әliyev vә Ә.Qasımov
F.Şnapp, C.Xivi, R.Fişmen

366 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin yerli özünüidarә orqanlarının müstәqilliyindә tutduğu rolunuaşağıdakı alimlәr
qrupundun kimlәr tәdqiq etmişdilәr?
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•

heç biri
F.Şnapp, C.Xivi
A.Әliyev vә Ә.Qasımov
E.İlyuxin, A.Kulagin, V.Qriqoryev
R.Fişmen, E.Azadov

367 Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti neçәnci ildәn fәaliyyәtә başlamışdır?

•

1990
1994
1993
1992
1991

368 Bakı şәhәr Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyә Komitәsi neçәnci illәrdә fәaliyyәt göstәrmişdir?

•

19781991
19711991
19721991
19791991
19771991

369 Bakı Şәhәr Zәhmәtkeş Deputatları Sovetinin İcraiyyә Komitәsi neçәnci illәrdә fәaliyyәt göstәrmişdir?

•

19391977
19431977
19411977
19421977
19401977

370 Bakı Şәhәr Duması neçәnci ildә tәsis edilmişdir?

•

1871ci ildә
1874ci ildә
1873ci ildә
1872ci ildә
1870ci ildә

371 Neçәnci ildә Bakıda Dumaya seçkilәr başladı?

•

1876ci il
1879ci il
1878ci il
1874ci il
1875ci il

372 Yerli özünüidarә forması kimi bәlәdiyyәnin sәlahiyyәtlәri nisbi şәkildә 2 yerә bölünür, Bunlar
hansılarardır?

•

1) fiziki; 2) könüllü (fakültativ) sәlahiyyәtlәr
1) mәcburi; 2) könüllü (fakültativ) sәlahiyyәtlәr
1) fәrdi; 2) könüllü (fakültativ) sәlahiyyәtlәr
1) mәcburi; 2) hüquqi sәlahiyyәtlәr
1) hüquqi; 2) könüllü (fakültativ) sәlahiyyәtlәr

373 Yerli özünüidarә forması kimi bәlәdiyyәnin sәlahiyyәtlәri nisbi şәkildә neçә yerә bölünür?
4
6

•
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•

2
3
5

374 Aşağıdakılardan hansı Sakinlәrin yerli özünüidarәetmә hüququnu hәyata keçirmәsinin birbaşa
formalarına aiddir?

•

Bәlәdiyyә xidmәtlәrinin hәyata keçirilmәsi
Vәtәndaşların bәlәdiyyә orqanına müraciәti
Әhalinin bәlәdiyyә aktı yaratma tәşәbbüsü
Bütün cavablar düzgündür
Yerli özünüidarәetmәnin nümayәndәli orqanlarında iştirak

375 Aşağıdakılardan hansı Sakinlәrin yerli özünüidarәetmә hüququnu hәyata keçirmәsinin birbaşa
formalarına aiddir?

•

Mitinqlәrin, nümayişlәrin, yürüş vә piketlәrin tәşkili vә onlarda iştirak
Әhalinin bәlәdiyyә aktı yaratma tәşәbbüsü
Yerli özünüidarәetmәnin nümayәndәli orqanlarında iştirak
Bәlәdiyyә xidmәtlәrinin hәyata keçirilmәsi
Bütün cavablar düzgündür

376 Aşağıdakılardan hansı Sakinlәrin yerli özünüidarәetmә hüququnu hәyata keçirmәsinin birbaşa
formalarına aiddir?

•

Bәlәdiyyә xidmәtlәrinin hәyata keçirilmәsi
Әrazi ictimai idarәetmәdә iştirak
Bütün cavablar düzgündür
Vәtәndaş iclaslarında, toplantılarında iştirak
Mitinqlәrin, nümayişlәrin, yürüş vә piketlәrin tәşkili vә onlarda iştirak

377 Aşağıdakılardan hansı Sakinlәrin yerli özünüidarәetmә hüququnu hәyata keçirmәsinin birbaşa
formalarına aiddir?

•

Әrazi ictimai idarәetmәdә iştirak
Vәtәndaş iclaslarında, toplantılarında iştirak
Yerli seçkilәrdә iştirak
Yerli referendum vә ya rәy sorğusu
Bütün cavablar düzgündür

378 Aşağıdakılardan kim "Dövlәtçilik" nәzәriyyәsinin Rusiyada tәrәfdarlarına aiddir?

•

Bezabrozovdur
MakQreqori
Maslou
Hersberq
A.Fayol

379 Aşağıdakılardan kim "Dövlәtçilik" nәzәriyyәsinin Rusiyada tәrәfdarlarına aiddir?

•

MakQreqori
Maslou
Qradovski
Hersberq
A.Fayol

380 Aşağıdakılardan kim "Dövlәtçilik" nәzәriyyәsinin Rusiyada tәrәfdarlarına aiddir?
Maslou
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•

A.Fayol
Hersberq
N.Lazerevski
Makkelland

381 Aşağıdakılardan kim "dövlәtçilik" nәzәriyyәsinin banisidir?

•

Hersberq
Maslou
Makkelland
Rudolf Qeneyst
Düzgün cavab yoxdur

382 Aşağıdakılardan kim "dövlәtçilik" nәzәriyyәsinin banisidir?

•

A.Fayol
Hersberq
Maslou
Makkelland
Lorens Şteyn

383 Müasir dövrdә yerli özünü¬idarә haqqında nәzәriyyәlәrә aid olmayan variantdır?

•

"İctimai tәsәrrüfat" nәzәriyyәsi
"Siyasәtdәnkәnar" yerli özünüidarәetmә nәzәriyyәsi
"Plüralizm" nәzәriyyәsi
"Azad tәsәrrüfat" nәzәriyyәsi
"Dövlәtçilik" nәzәriyyәsi

384 Aşağıdakılardan hansı Müasir dövrdә yerli özünü¬idarә haqqında nәzәriyyәlәrә aid deyil?

•

"Dualizm" nәzәriyyәsi
"Azad tәsәrrüfat" nәzәriyyәsi
"İctimai tәsәrrüfat" nәzәriyyәsi
"Siyasәtdәnkәnar" yerli özünüidarәetmә nәzәriyyәsi
"Dövlәtçilik" nәzәriyyәsi

385 Aşağıdakılardan hansı Müasir dövrdә yerli özünü¬idarә haqqında nәzәriyyәlәrә aiddir?

•

"Siyasәtdәnkәnar" yerli özünüidarәetmә nәzәriyyәsi
Bütün cavablar düzgündür
"Dövlәtçilik" nәzәriyyәsi
"Dualizm" nәzәriyyәsi

386 Müasir dövrdә yerli özünüidarә haqqında nәzәriyyәlәrә aiddir?

•

Bütün cavablar düzgündür
"Dualizm" nәzәriyyәsi
"Azad icma" nәzәriyyәsi
"İctimai tәsәrrüfat" nәzәriyyәsi
"Dövlәtçilik" nәzәriyyәsi

387 Kim yerli özünüidarәetmәni yerli sakinlәrin öz problemlәrinin hәllindә iştirakını tәmin edәn
idarәetmәnin yerli forması kimi izah edirdi?

•

Makkelland
A.D.Qradski
M.İ.Sevainkov
B.N.Çeçerin
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Maslou

388 Kim yerli özünüidarәni, dövlәt funksiyasını bu vә ya digәr ölçüdә müstәqil şәxslәrin vә müәssisәlәrin
hәyata keçirmәsi forması hesab edir?

•

Maslou
B.E.Nolde
A.D.Qradski
B.N.Çeçerin
Makkelland

389 Kim yerli özünüidarәni mәrkәzi höku¬mәtin tәmin edә bilmәdiyi maraqların nәticәsi kimi izah edirdi?

•

A.D.Qradski
Makkelland
B.E.Nolde
Maslou
B.N.Çeçerin

390 Kim yerli özünüidarәni hakimiyyәt bölgü¬sü¬nün bir tәzahürü hesab edirdi?

•

A.Smit
A.D.Qradski
B.E.Nolde
Maslou
Makkelland

391 Yerli (bәlәdiyyә) vergilәr vә ödәnişlәr haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

27 dekabr 2003
27 dekabr 2005
27 dekabr 2004
27 dekabr 2001
27 dekabr 2002

392 Bәlәdiyyә torpaqlarının idarә edilmәsi haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

29 iyun 1997
29 iyun 1998
29 iyun 2000
29 iyun 1999
29 iyun 2001

393 Bәlәdiyyәlәrin su tәsәrrüfatı haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

29 iyun 2005
29 iyun 2002
29 iyun 2003
29 iyun 2001
29 iyun 2004

394 Әrazi quruluşu vә inzibati әrazi bölgüsü haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

13 iyun 2002
13 iyun 2001
13 iyun 2004
13 iyun 2003
13 iyun 2000
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395 Bәlәdiyyә üzvünün statusu haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

18 aprel 2004
18 aprel 2001
18 aprel 2002
18 aprel 2000
18 aprel 2003

396 Bәlәdiyyәlәrin daimi vә başqa komissiyaları haqqında" Әsasnamәnin tәsdiq edilmәsi barәdә qanun nә
vaxt qәbul edilmişdir?

•

14 aprel 2004
14 aprel 2001
14 aprel 2002
14 aprel 2000
14 aprel 2003

397 Bәlәdiyyәlәrin birgә fәaliyyәti, birlәşmәsi, ayrılması vә lәğv edilmәsi haqqında qanun nә vaxt qәbul
edilmişdir?

•

14 aprel 1998
14 aprel 2000
14 aprel 1997
14 aprel 1996
14 aprel 1999

398 Bәlәdiyyәlәrin maliyyәsinin әsasları haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

7 dekabr 1999
7 dekabr 1998
7 dekabr 2001
7 dekabr 1996
7 dekabr 2000

399 Bәlәdiyyәlәrin әrazilәri vә torpaqları haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

7 fevral 1999
7 yanvar 1997
7 oktyabr 1995
7 dekabr 1999
7 noyabr 1996

400 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinә әmlakın verilmәsi haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

10 yanvar 1997
10 oktyabr 1998
10 dekabr 1996
7 dekabr 1999
5 sentyabr 1995

401 Yerli rәy sorğusu haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

10 noyabr 1997
20 noyabr 1998
30 oktyabr 1999
10 dekabr 1996
30 noyabr 1999

402 Bәlәdiyyә qulluğu haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?
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•

30 noyabr 2002
30 noyabr 2001
30 noyabr 2000
30 noyabr 1999
30 noyabr 2003

403 Bәlәdiyyәnin nümunәvi nizamnamәsinin tәsdiq edilmәsi haqqında qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

15 oktyabr 1997
15 oktyabr 1998
15 oktyabr 1995
15 oktyabr 1996
15 oktyabr 1999

404 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

2003.0
2000
2001.0
1999
2002.0

405 Bәlәdiyyәlәrә seçkilәrin qaydaları haqqında qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1995.0
1998
1997.0
1999
1996.0

406 2004cü ildә keçirilәn bәlәdiyyә seçkilәrindә neçә bәlәdiyyә üzvü seçilmişdir?

•

22356.0
21356
23356.0
24356.0
20356

407 Azәrbaycan Respublikasında ilk bәlәdiyyә seçkilәrindә neçә yeni yerli özünüidarәetmә orqanı tәşkil
edilmişdir?

•

2267.0
2567
2467.0
2667
2367.0

408 Azәrbaycan Respublikasında ilk bәlәdiyyә seçkilәrindә neçә bәlәdiyyә üzvü seçilmişdir?

•

5 min nәfәrdәn artıq
20 min nәfәrdәn artıq
15 min nәfәrdәn artıq
22 min nәfәrdәn artıq
10 min nәfәrdәn artıq

409 Azәrbaycan Respublikasında ilk bәlәdiyyә seçkilәri neçәnci ildә keçirilmişdir?
1995.0
1998
57/101

22.12.2016

•

1997.0
1999
1996.0

410 Birinci Ümumazәrbaycan Sovetlәr qurultayının çağırılmasına hazırlıq neçәnci ildә başlamışdır?

•

1923.0
1922
1925.0
1924.0
1921

411 “Bakı quberniyasında kәnd cәmiyyәtlәri, onların ictimai idarәsi, dövlәt vә ictimai mükәllәfiyyәtlәr
haqqında Әsasnamә” neçәnci ildә neçәnci ildә tәsdiq edilmişdir?

•

1868.0
1867
1870.0
1869.0
1866

412 Yerli rәy sorğusuna hansı mәsәlәlәr çıxarıla bilmәz?

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәti ilә bağlı mәsәlәlәr
Bәlәdiyyәlәrin sәrhәdlәrinin dәyişdirilmәsi haqda
Bütün yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәr
Yerli özünüidarәetmә orqanlarının strukturu haqda
Әtraf mühitin tәmizliyinin qorunması haqda

413 Bәlәdiyyә seçkilәrindә seçici kimi iştirak etmәk üçün әn aşağı yaş hәddi neçә olmalıdır.

•

23 yaş.
18 yaş.
98 yaş.
16 yaş.
21 yaş.

414 Hansı sәnәd yerli özünüidarәetmә hüququ üçün vacib mәnbә hesab edilir?

•

Avropa Şurasının ümumi normativlәri
Yerli özünüidarәetmә haqqinda Avropa Xartiyasi
Vәtәndaşların hüquq vә azadlıqları haqqinda pakt
Vәtәndaşların hüquq vә azadlıqları haqqında ümumi daklarasiya
BMTnin nizamnamәsi

415 Aşağida sadalanan hansı icma quruluş tipi Almaniya üçün xarakterik deyil?

•

Kansler tipi
ŞimaliAlman tipi
CәnubiAlman tipi
Burqomistr tipi
Magistrat tipi

416 Fransada yerli özünüidarәetmә orqanlarının fәaliyyәt göstәrdiyi hansı inzibati әrazi vahidlәri vardır?

•

Kantonlar
Kommunalar
Kreyslәr
Ştatlar
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Torpaqlar

417 Fransa  kontinental bәlәdiyyә modelini mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

Xarici investisiyalara әsaslanan yerli idarәetmәdir
Dövlәt idarәetmәsinin regionlarda uzlaşdırılmış hәyata keçirilmәsini tәmin edir
Yerli sahibkarların tәşkilatıdır
Dövlәtlә birgә müәssisәdir

418 “Sistem” dedikdә nә başa düşülür?

•

Qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu surәtdә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur
İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә yönәldilәn mәqsәdyönlü tәsirdir
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olmayıb müstәqil fәaliyyәt göstәrәn, ümumi tam ilә heç bir әlaqәsi olmayan
elementlәrin mәcmusudur
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan, fәaliyyәtlәri vahid mәqsәdә doğru yönәlәn, tamın xarakteristikasına hәr birinin
töhfә verdiyi elementlәrin mәcmusu başa dülülür
Bir biri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur

419 İdarәetmә işinin differensasiyası vә koordinasiyası üçün hәyata keçirilәn әmәk bölgüsü necә adlanır?

•

şaquli әmәk bölgüsü
üfüqi әmәk bölgüsü
sahәlәrarası әmәk bölgüsü
ictimai әmәk bölgüsü
beynәlxalq әmәk bölgüsü

420 Qeyd edilәnlәrdәn biri idarәetmәnin tәkamülünün şәrti mәrhәlәlәrinә aid deyildir?

•

informasiya dövrü
qәdim dövr
sәnayelәşdirmә dövrü
sistemlәşdirmә dövrü
inteqrasiya dövrü

421 Fәrdin әsas ümidlәr qrupuna aşağıdakılardan hansı variant daxil deyildir?

•

Mәsuliyyәt vә risk dәrәcәsi
İşin orijinallığı vә yaradıcı xarakterliyi
Tәşkilatda şәxslәrarası münasibәtlәr
İşin mәzmunu, mәnası vә әhәmiyyәti
İşin әhatәliliyi vә ekstensivliyi

422 Nәzarәtin әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansılar aid deyildir

•

Bunlar әsasında yoxlanılan obyektin fәaliyyәtinin qaydaya salınması üçün tәsirli tәdbirlәrin görülmәsi
Kәnarlaşma hallarının sәbәblәrinin aşkara çıxarılması
Ümumi dövlәt qaydalarından kәnarlaşma hallarının konkret istiqamәtinin müәyyәn edilmәsi
Hәr hansı bir dövr üçün nәzarәt edilәn obyektin real vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
Әldә edilәn informasiya resurslarınıngizlәdilmәsi

423 Sosial mәsuliyyәtin lehinә olmayan arqumenti göstәrin

•

Tәşkilat haqqında müsbәt imicin formalaşması
Sosial problemlәri hәll etmәk bacarığının çatışmaması
Sosial problemlәrin hәllinә kömәk etmәk üçün resursların kifayәt qәdәr miqdarı
Biznes üçün uzun müddәtli әlverişli perspektivlәr
Cәmiyyәtә münasibәtdә mәnәvi öhdәlik

424 Sosial mәsuliyyәtlin әleyhinә olmayan arqumenti göstәrin
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•

Sosial problemlәri hәll etmәk bacarığmın çatışmaması
Geniş kütlәnin tәlәb etdiyi hesabat sәviyyәsinin yüksәk olmaması
Sosial cәlbediciliyә çәkilәn xәrclәrin yüksәk sәviyyәsi
Mәnfәәtin maksimuma endirmәsi pinsipinin pozulması
Özünü sosial cәhәtdәn mәsuliyyәtli aparmaqla bağlı mәnәvi öhdәlik

425 İdarәetmәnin funksional tәşkilati strukturunun çatışmazlığı hansı variantda ğöstәrilmişdir?

•

bazar konyukturasının tәlәblәrinә kifayәt qәdәr çevik cavab vermir
ixtisaslaşma nәticәsindә peşәkarlıq artır
hadisәlәr standartlaşır vә proqramlaşır
baş menecerin üzәrinә düşәn yük azalır
idarәetmә funksiyaları baxımından paralellik aradan qalxır

426 İdarәetmәdә sәviyyәlәrin iştirakı ardıcıllığına uyğun olaraq planların növlәri?

•

Yuxarıdan aşağı, aşağıdanyuxarı
Soldansağa
Aşağıdan yuxarı
yuxarıdan aşağı
Müәssisәlәr arasında

427 Aşağıdakılardan hansı riskin idarәedilmәsi üsuluna aid deyil?

•

Heç biri
Sığorta
İtkinin azaldılması
Sadәlәşdirmә
Keyfiyyәtin artırılması

428 İlk yerli özünüidarә tәcrübәsi harada tәtbiq edilmişdir?

•

İngiltәrәdә
ABŞda
Fransada
İtaliyada
Kanadada

429 Azәrbaycanda bәlәdiyyәnin yaradılması üçün әhalinin say norması nә qәdәrdir?

•

900 nәfәr
600 nәfәr
500 nәfәr
400 nәfәr
800 nәfәr

430 Azәrbaycanda icra hakimiyyәtini kim reallaşdırır?

•

Mәhkәmә
Deputatlar
Baş nazir
Prezident
İcra hakimlәri

431 Bәlәdiyyәlәrin iqtisadi mәqsәdlәri nәdәn ibarәtdir?
Cәmiyyәtin inkişafı
Yerli sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilәrin toplanması, beynәlxalq әlaqәlәr
Beynәlxalq әlaqәlәr, yerli vergilәr toplanması, sosial tәminatın inkişafı
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•

Dövlәt büdcәsinә transfert, gömrük rüsumlarının toplanması, vergilәrә nәzarәt
Yerli sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilәrin toplanması, bәlәdiyyә mülkiyyәtindәn istifadә

432 Bәlәdiyyә menecmenti hansı idarәetmәnin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsinin nәticәsidir?

•

Ölkә
Regional
Milli
Beynәlxalq
Rayonlar

433 Bәlәdiyyәlәrin 4 әsas әlamәtlәri hansılardır?

•

Ayrı büdcә vә mülkiyyәt, yerli mәsәlәlәrin hәllindә müxtariyyat, qәrarvermә vә icraedici vahidlәr, hüquqi şәxs
statuslu qeyri dövlәt tәsisatıdır
Ayrı büdcә vә mülkiyyәt, iqtisadi siyasәt, prezident, qeyri mәrkәzlәşmә
Ayrı mülkiyyәt, qeyri mәrkәzlәşmә, prezident, konstitusiya
Konstitusiya, mülkiyyәt, iqtisadi siyasәt, muxtariyyat
Konstitusiya,mülkiyyәt,qeyri mәrkәzlәşmә,iqtisadi siyasәt

434 Bәlәdiyyәnin sәlahiyyәtlәri hansı növlәrә bölünür?

•

Avtoritar vә demokratik
Mәcburi vә demokratik
Mәcburi vә könüllü
Liberal vә demokratik
Liberal vә könüllü

435 Azәrbaycanda özünüidarә qurumları hansı formalardan ibarәtdir?

•

Beynәlxalq regional tәşkilatlar
Mәrkәzi dövlәt orqanlarının yerli idarәlәri, yerli özünüidarәlәr
Tәşkilatların yerli bölmәlәri, yerli özünüidarәlәr
Beynәlxalq regional tәşkilatlar, yerli özünüidarәlәr
Mәrkәzi dövlәt orqanlarının yerli idarәlәri

436 Yerli özünü idarәetmәnin hansı modellәri mövcuddur?

•

İngilis sakson vә Fransızkontinental modellәri
İtaliya vә ABŞ modeli
Kanada vә IngilisSakson modeli
ABŞ vә Fransız kontinental modeli

437 Azәrbaycan Respublikasında keçirilәn bәlәdiyyә iclasları nә zaman sәlahiyyәtlidir?

•

Bәlәdiyyә üzvlәrinin hamısı iştirak etdikdә
Bәlәdiyyә üzvlәrinin dörddә biri iştirak etdikcә
Bәlәdiyyә üzvlәrindәn yarıdan azı iştirak etdikcә
Bәlәdiyyә üzvlәrinin yarısı iştirak etdikdә
Bәlәdiyyә üzvlәrinin yarıdan çoxu iştirak etdikdә

438 Azәrbaycan Respublikasında bәlәdiyyә iclasları kim tәrәfindәn vә hansı müddәtdәn bir çağırılır?

•

Ayda bir dәfә bәlәdiyyә şurası tәrәfindәn
Ayda bir dәfәdәn az olmayaraq bәlәdiyyә sәdri tәrәfindәn
İki ayda bir dәfә bәlәdiyyә mәclisi tәrәfindәn
Üç ayda bir dәfәdәn az olmayaraq bәlәdiyyә әhalisi tәrәfindәn
İldә bir dәfә Milli Mәclis tәrәfindәn

439 Bәlәdiyyә menecmentinin әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
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•

Bәlәdiyyә әmlakının sәmәrәli istifadәsi
Bәlәdiyyә büdcәsinin sәmәrәli istifadәsi
Bәlәdiyyә büdcәsinin sәmәrәli istirahәtinin tәşkili
Bәlәdiyyә әhalisinin yüksәk hәyat keyfiyyәtinin tәmini
Bәlәdiyyә qulluğunun sәmәrәli istifadәsi

440 Bәlәdiyyә menecmentinin predmetinә nә daxildir?

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәti vә bәlәdiyyә әmlakının idarә olunması
Yerli sosialiqtisadi proseslәr vә yerli әhәmiyyәtli proseslәrin idarә olunması
Bәlәdiyyәlәrin iqtisadi fәaliyyәti
Dövlәt vә bәlәdiyyә münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
Әhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması

441 Hansı yaşa malik Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşı bәlәdiyyәlәrә üzv seçilә bilәr?

•

22 yaşı tamam olan vә 22 yaşdan yuxarı
18 yaşı tamam olan vә 18 yaşdan yuxarı
19 yaşı tamam olan vә 19 yaşdan yuxarı
20 yaşı tamam olan vә 20 yaşdan yuxarı
21 yaşı tamam olan vә 21 yaşdan yuxarı

442 Bәlәdiyyәlәrә qanunvericilik vә icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn verilәn әlavә sәlahiyyәtlәrә, hәmin
hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn nәzarәt edilmәlidir?

•

Yalnız bәlәdiyyә sәdrinin razılığı әsasında nәzarәt oluna bilәr
Xeyr, nәzarәt edilmәmәlidir
Bәli, nәzarәt edilmәlidir
Bәlәdiyyәlәrә әlavә sәlahiyyәt verilә bilmәz
Yalnız icra başçısının qәrarı әsasında nәzarәt oluna bilәr

443 Bәlәdiyyә üzvlәrinin aşağı vә yuxarı hәddi «Bәlәdiyyәlәrә seçkilәrin qaydaları haqqında» Azәrbaycan
Respublikasının Qanununa әsasәn necә göstәrilir?

•

317
519
721
620
418

444 Mövcud olan bәlәdiyyә üzvlәrinin sayı nәyә әsasәn müәyyәnlәşdirilir?

•

Әhalinin sayına görә
Milli montaletetә әsasәn
Siyasi quruluşuna әsasәn
Әhalinin etnik tәrkibinә görә
Әrazi quruluşuna әsasәn

445 Azәrbaycan Respublikasında bәlәdiyyәlәrin sәlahiyyәtlәrinin qurtarmasına әn geci neçә gün qalmış yeni
bәlәdiyyә seçkilәri tәyin edilir?

•

20 gun
21 gün
320 gün
220 gün
120 gün

446 Azәrbaycan Respublikasında bәlәdiyyәlәrә seçkilәri kim tәyin edilir?
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•

Milli Mәclisin sәdri
Bәlәdiyyә üzvü
İcra aparatının başçısı
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bәlәdiyyә sәdri

447 Bәlәdiyyәlәrin Azәrbaycan Respublikasının Qanunlarına görә sәlahiyyәt müddәti neçә ildir?

•

3 il
7 il
5 il
4 il
6 il

448 Yerli özünüidarәetmә orqanlarının sәlahiyyәtlәri hansı qanunla tәsbit olunmuşdur?

•

Bәlәdiyyәlәrin özlәri tәrәfindәn tәsbit olunan qәrar vә normativ aktlar әsasında
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Konstitusiyası ilә
Bәlәdiyyә әrazilәri vә torpaqları haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Bәlәdiyyәnin nümunәvi nizamnamәsi ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә

449 Konstitusiyalı bir quruluş forması kimi yerli özünüidarәetmә tәşkili nәyi nәzәrdә tutur?

•

Dövlәt hakimiyyәt orqanlarının tabeliyindә olan yerli özünüidarәetmә orqanlarının sәrt mәrkәzlәşdirilmәsi
sistemini
Yerli özünüidarәetmә orqanları tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilәn mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sisteminin qurulmasını
Dövlәt hakimiyyәtindәn asılı olan özәl bir idarәetmә sisteminin qurulmasını
Dövlәt hakimiyyәtindәn asılı olmayan yarım müstәqil bir idarәetmә sisteminin qurulmasını
Dövlәt hakimiyyәtinin asılı olmayan vә öz sәlahiyyәti daxilindә müstәqil idarәetmә sisteminin qurulmasını

450 Yerli özünüidarәetmә orqanları hansı sistemә daxildir?

•

Dövlәt idarәetmә sisteminin struktur bölmәlәrinә
Hәm dövlәt, hәm dә xüsusi sistemә
Özәl tәşkilatlar sisteminә
Qeyridövlәt sisteminә
Dövlәt hakimiyyәt orqanları sisteminә

451 Yerli özünüidarәetmә ictimai hakimiyyәt formasıdırmı?

•

Bәzi hallarda
Xeyir
Müәyyәn qәdәr
Dövlәt hakimiyyәtinin bir qoludur
Bәli

452 Yerli özünüidarәetmә dedikdә nә başa düşülür?

•

Yerli referendumlar tәrәfindәn tәyin edilәn mәsәlәlәrin vәtәndaşlar tәrәfindәn sәrbәst hәll edilmәsi
Yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin dövlәt orqanlarına baxılmaq üçün verilmәsi
Yerli özünüidarәetmә orqanları tәrәfindәn konstitusiya vә qanunlar çәrçivәsindә, öz sәlahiyyәtlәri daxilindә vә
әhalinin real surәtdә reqlamentlәşdirәrәk idarә edilmәsi
Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin idarә olunması, yerli büdcәnin tәsdiqi vә icrası, yerli vergilәrin tәyini vә yığılması
Bәlәdiyyәlәrin kompleks sosialiqtisadi inkişafını tәmin edәn fәaliyyәt

453 İnfrastrukturanın növlәrinә uyğun gәlmәyәn varinatı seçin.

•

sosial infrastruktura
bazar ifrastrukturu
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•

qeyriinstutsional infrastruktur
istehsal vә maddi infrastruktura

454 Özünüödәmә baxımından bәlәdiyyә müәssisәlәri neçә qrupa bölünür:

•

4
3
6
5
2

455 Yerli özünüidarә orqanı tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinә mәqsәdyönlü tәsirin forma vә mexanizmlәri
әsası ola bilmәz

•

motivasiya
tәnzimlәmә
iflas etdirmә
koordinasiya
nәzarәt

456 Yerli özünüidarә orqanı tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinә mәqsәdyönlü tәsirin forma vә mexanizmlәri
әsası hansıdır

•

tәnzimlәmә
hamısı
motivasiya
nәzarәt
koordinasiya

457 Sosial mәsuliyyәtlin әleyhinә olmayan arqumenti göstәrin.

•

Mәnfәәtin maksimuma endirmәsi pinsipinin pozulması
Sosial cәlbediciliyә çәkilәn xәrclәrin yüksәk sәviyyәsi
Geniş kütlәnin tәlәb etdiyi hesabat sәviyyәsinin yüksәk olmaması
Özünü sosial cәhәtdәn mәsuliyyәtli aparmaqla bağlı mәnәvi öhdәlik
Sosial problemlәri hәll etmәk bacarığmın çatışmaması

458 Sosial mәsuliyyәtin lehinә olmayan arqumenti göstәrin.

•

Tәşkilat haqqında müsbәt imicin formalaşması
Biznes üçün uzun müddәtli әlverişli perspektivlәr
Sosial problemlәrin hәllinә kömәk etmәk üçün resursların kifayәt qәdәr miqdarı
Sosial problemlәri hәll etmәk bacarığının çatışmaması
Cәmiyyәtә münasibәtdә mәnәvi öhdәlik

459 İdarәetmәnin sosial tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir

•

Qabaqcıl tәcrübә vә yeniliklәrin yenilişdilmәsi
Әmәyin hümanislәşdirilmәsi
Әmәk kollektivinin birlәşdirilmәsinә tәsir edilmә
Sosial hәvәslәndirmә
Tәcrübә mübadilәsi

460 Daxil olmuş ideyaların sistemlәşdirilmәsindә aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir?

•

texnologiyanın daima tәkmillәşdirilmәsi vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi ilә bazarlarda
möhkәmlәndirmәk
mәqsәdli bazarlar vә onların inkişafının uzun müddәtli meyllәri haqqında informasiya toplamaq
mәhsulun işlәnib hazırlanması vә mәnimsәnilmәsinә münasibәtdә, riskin dәrәcәsi vә ölçüsünün
müәyyәnlәşdirilmәsindә fırmanın potensial imkanları haqqında informasiya toplamaq
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bazardakı texnoloji dәyişikliklәr haqqında, ET vә TKİlәri bölmәsindәn, istehsal şöbәlәrinin marketinq
xidmәtindәn, fırmanın satış aparatından, ticarәt vasitәçilәrindәn, son istehlakçılardan daxil olan yeniliklәr
haqqında informasiya toplamaq

461 darәetmәnin sosialpsixoloji metodunun müqayisәli xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı әlamәt
daxil deyildir

•

Melarxolik
Qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq
Flaqmatik
Şәxsiyyәtә adaptivlik
Demokrativlilik

462 Koordinasiya şurasının qәrarları necә qәbul edilir?

•

üzvlәrin sadә sәs çoxluğu ilә
Bәlәdiyyә sәdrini tәkbaşına qәrarı ilә
Bәlәdiyyә üzvlәrinin sadә sәs çoxluğu ilә
İcra başçısının rәyindәn sonra
Komissiya üzvlәrinin rәyindәn sonra

463 Koordinasiya Şurasının iclaslarına kim rәhbәrlik edir?

•

Prezident
Bәlәdiyyә sәdrinin müavini
Bәlәdiyyә başçısı
İcra başçısı
Şuranın sәdri vә ya onun müavini

464 Koordinasiya Şurasının sәdri vә sәdr müavini necә seçilir?

•

Prezident tәrәfindәn tәyin olunur
Şura üzvlәrinin sadә sәs çoxluğu ilә
Bәlәdiyyә başçısı tәyin edir
Şura üzvlәrinin hamısının sәsini aldıqda
İcra başçısı tәrәfindәn tәyin olunur

465 Koordinasiya şurasının iclasları hansı müddәt aralığında keçirilir?

•

Ayda bir dәfәdәn az olmayaraq
Ayda dörd dәfәdәn az olmayaraq
Ayda beş dәfәdәn az olmayaraq
Ayda üç dәfәdәn az olmayaraq
Ayda iki dәfәdәn az olmayaraq

466 Koordinasiya şurasının iclasları hansı halda sәlahiyyәtli hesab edilir?

•

Şuranın iclasları üzvlәrin yarısından çoxu iştirak etdikdә sәlahiyyәtlidir
Şuranın iclasları üzvlәrin dörddә birindәn çoxu iştirak etdikdә sәlahiyyәtlidir
Şuranın iclasları üzvlәrin üçdә birindәn çoxu iştirak etdikdә sәlahiyyәtlidir
Şuranın iclasları ancaq şura sәdri vә 3 üzv iştirak etdikdә sәlahiyyәtlidir
Şuranın iclasları üzvlәrin hamısı iştirak etdikdә sәlahiyyәtlidir

467 Koordinasiya şurasının tәrkibi neçә nәfәrdәn ibarәtdir?

•

12
15
14
13
11
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•

468 Aşağıdakılardan hansı yerli icra hakimiyyәtinin sәlahiyyәt vә vәziflәrinә aid deyil?

•

Yerli problemlәrin hәllindә bәlәdiyyәlәrә maneә olmaq
Vәtәndaşların qanuni istifadәsindә olan torpaqların vәtәndaşların vә bәlәdiyyәlәrin mülkiyyәtinә verilmәsi işinin
tәşkili
Bәlәdiyyәlәrә seçkilәrin hazırlanmasında vә keçirilmәsindә tәşkilati mәsәlәlәrin hәllindә kömәklik etmәk
Yerli problemlәrin hәllindә bәlәdiyyәlәrә müvafiq yardımların göstәrilmәsi
Yay vә qış otlaqlarının bölüşdürülmәsi vә istifadәsi qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi

469 Yerli icra hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәt vә vәzifәlәrinә aid olan variantı qeyd edin?

•

Bütün cavablar düzgündür
Torpaqların alqısatqı qaydalarına әmәl edilmәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Torpaqların istifadәsi vә qorunması üzәrindә nәzarәtin tәmin olunması
Yay vә qış otlaqlarının bölüşdürülmәsi vә istifadәsi qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
Yerli problemlәrin hәllindә bәlәdiyyәlәrә müvafiq yardımların göstәrilmәsi

470 Aşağıdakılardan hansı yerli icra hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәt vә vәzifәlәrinә aiddir?

•

Vәtәndaşların qanuni istifadәsindә olan torpaqların vәtәndaşların vә bәlәdiyyәlәrin mülkiyyәtinә verilmәsi işinin
tәşkili
Torpaqların istifadәsi vә qorunması üzәrindә nәzarәtin tәmin olunması
Bütün cavablar düzgündür
Bәlәdiyyәlәrә seçkilәrin hazırlanmasında vә keçirilmәsindә texniki mәsәlәlәrin hәllindә kömәklik etmәk
Bәlәdiyyәlәrә seçkilәrin hazırlanmasında vә keçirilmәsindә tәşkilati mәsәlәlәrin hәllindә kömәklik etmәk

471 Bәlәdiyyә әhalisinin mәnzilmәişәt şәraitinin yaxşılaşdırılması baxımından әhalini şәrti olaraq neçә
kateqoriyaya bölünür?

•

2
6
5
4
3

472 Klasterlәrin formalaşmasında diqqәti cәlb edәn hansı prinsipi qeyd etmәk olar

•

kimi işsizliyә sosial cәhәtdәn mәqbul hәddә yol verәn sәmәrәli mәşğulluğa nail olunması; cәmiyyәtin formalaşmış
istehsal mühitinin strukturunun çatışmamazlığı; yerli miqyasda rәqabәtin intensivliyi;
yerli miqyasda rәqabәtin intensivliyi; mövcud regionda yeni iqtisadi fәaliyyәt sahәsinin formalaşması üçün
imkanlar vә mühit; klaster iştirakçılarının formal vә qeyriformal mәlumatlama mexanizmlәrinin fәaliyyәtinin
sәmәrәliliyi
heç biri
xammal ehtiyatlarına sәrf edilәn mәsrәflәrin ölçülmәsi; yoxsulluğun sәviyyәsinin inkişaf etdirilmәsi; mövcud
regionda yeni iqtisadi fәaliyyәt sahәsinin formalaşması üçün imkanlar vә mühit
yerli miqyasda rәqabәtin passivliyi; cәmiyyәtin formalaşmış istehsal mühitinin strukturunun çatışmamazlığı;
informasıya mübadilәsinin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyi

473 Mülkiyyәt hüququna tәminatı dedikdә hansı mülkiyyәt formalarının qorunması nәzәrdә tutulur

•

bәlәdiyyә mülkiyyәtin
özәl mülkiyyәtin
hamısı
dövlәt mülkiyyәtin
ictimai tәşkilatların mülkiyyәtin

474 Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
beşinci mәrhәlәsi adlanır:

•

rәhbәr vә mütәxәssislәrin öyrәdilmәsi vә psixoloji sәddәn keçmә
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•

mәqsәdli proqramın tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması
problemin diaqnozu
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә "mәqsәdlәr ağacı"nın qurulması
tәşkiletmә

475 Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
dördüncü mәrhәlәsi adlanır:

•

mәqsәdli proqramın tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә "mәqsәdlәr ağacı"nın qurulması
rәhbәr vә mütәxәssislәrin öyrәdilmәsi vә psixoloji sәddәn keçmә
tәşkiletmә
problemin diaqnozu

476 Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
üçüncü mәrhәlәsi adlanır:

•

problemin diaqnozu
mәqsәdli proqramın tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә "mәqsәdlәr ağacı"nın qurulması
tәşkiletmә
rәhbәr vә mütәxәssislәrin öyrәdilmәsi vә psixoloji sәddәn keçmә

477 “Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
ikinci mәrhәlәsi adlanır:

•

tәşkiletmә
mәqsәdli proqramın tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә "mәqsәdlәr ağacı"nın qurulması
problemin diaqnozu
rәhbәr vә mütәxәssislәrin öyrәdilmәsi vә psixoloji sәddәn keçmә

478 “Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
birinci mәrhәlәsi adlanır:

•

problemin diaqnozu
rәhbәr vә mütәxәssislәrin öyrәdilmәsi vә psixoloji sәddәn keçmә
mәqsәdli proqramın tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә "mәqsәdlәr ağacı"nın qurulması
tәşkiletmә

479 “Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi” adını daşıyan mәqsәdli proqramın hazırlanmasının
neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

6
5
3
2
4

480 Әhalinin sosial durumunun vә sosial infrastrukturunun indiki vәziyyәtini nәzәrә alaraq sosial sahәdә
hansı proqramların hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi vacib mәsәlәlәrdәn hesab edilә bilәr

•

"Mәşğulluq"
hamısı
"Şәhәr әhalisinin kompleks sosial inkişafı proqramı"
"Mәişәt xidmәtinin tәkmillәşdirilmәsi"
"Yoxsul tәbәqәnin vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsi"
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481 Bәlәdiyyәlәrin aktiv şәkildә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadiyyatın әnәnәvi sahәlәrinә aiddir

•

kanalizasiya ilә tәminetmә
hamısı
әrazidә fәaliyyәt göstәrәn su qaz, istilik müәssisәlәri
şәhәr vә şәhәrәtrafı nәqliyyat
çirkli suların tәmizlәnmәsi

482 Mәnfәәt qazanmaq mәqsәdilә yaradılan bәlәdiyyә müәssisәlәrinә daxildir:

•

bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
nәqliyyat, tikinti tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
heç biri

483 Bәlәdiyyәlәrin öz xәrclәrini ödәmә imkanına malik vә sosial әhәmiyyәtli funksiyaları yerinә yetirәn
tәşkilatlarına daxildir

•

heç biri
nәqliyyat, tikinti, rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
sosial müdafiә idarәlәri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları

484 Bәlәdiyyәlәrin sosial әhәmiyyәtli funksiyaları yerinә yetirәn tәşkilatlarına daxildir

•

bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları, sosial müdafiә idarәlәri
heç biri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
nәqliyyat, tikinti tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri

485 Şәhәr әsasnamәsi neçәnci ildә tәsdiq edilmişdir?

•

1875.0
1876.0
1874.0
1873
1872

486 Dövlәt cәmiyyәtin barışmaz ziddiyyәtlәrlә yüklәndiyi dövrün mәhsuludur” fikri kimә mәxsusdur?

•

Simon
A. Fayol
F.Teylor
F. Engels
E. Meyo

487 Şәki vә Yevlax şәhәrlәrindә Xüsusi mülkiyyәtә verilәn torpaq sahәlәrinin norması neçәdir?

•

0 11 hektaradәk
0,10 hektaradәk
0,08 hektaradәk
0,09 hektaradәk
0,07 hektaradәk

488 fәrdi yaşayış evlәrinin tikintisi üçün qәsәbә vә kәndәrdә Xüsusi mülkiyyәtә verilәn torpaq sahәlәrinin
norması neçәdir?102. fәrdi yaşayış evlәrinin tikintisi üçün qәsәbә vә kәndәrdә Xüsusi mülkiyyәtә verilәn
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torpaq sahәlәrinin norması neçәdir?

•

0,16 hektaradәk
0,13 hektaradәk
0,14 hektaradәk
0,12 hektaradәk;
0,15 hektaradәk;

489 fәrdi bağ evlәrinin tikintisi üçün Xüsusi mülkiyyәtә verilәn torpaq sahәlәrinin norması neçәdir?

•

0,10 hektaradәk
0,11 hektaradәk;
0,8hektaradәk;
0,9 hektaradәk
0,12 hektaradәk

490 Aşağıdakılardan hansı cavab Torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin
sәlahiyyәtlәrinә aid deyil?

•

bәlәdiyyә torpaqlarından sәmәrәli istifadә olunmasına vә onların mühafizәsinә nәzarәt etmәk
bәlәdiyyә mülkiyyәtinә torpaq alınması zәruriyyәti yarandığı hallarda torpaq hәrraclarından vә xüsusi
mülkiyyәtçilәrdәn torpaq sahәlәri almaq
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә torpaq istifadәçilәrinin vә icarәçilәrinin hüquqlarını müdafiә etmәk;
bәlәdiyyә torpaqlarına dair mәhkәmәdәn kәnar qaydada hәll olunmalı mübahisәlәri hәll etmәk;
hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtinә, istifadәsinә vә icarәsinә verilәn torpaq sahәlәrinin yüksәk hәddini
müәyyәn etmәk

491 Torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin sәlahiyyәtlәrinә aid olmayan variantı
qeyd edin?

•

bәlәdiyyә torpaqlarının mühafizәsinә vә yaxşılaşdırılmasına dair proqramlar hazırlamaq, tәsdiq etmәk vә onları
hәyata keçirmәk;
ictimai ehtiyaclar tәlәb etdikdә bәlәdiyyә tәrәfindәn hüquqi vә fiziki şәxslәrә әvәzsiz istifadәyә verilmiş torpaq
sahәlәrinin mәcburi geri alınması barәdә mәhkәmәdә iddia qaldırmaq;
bәlәdiyyә mülkiyyәtinә torpaq alınması zәruriyyәti yarandığı hallarda torpaq hәrraclarından vә xüsusi
mülkiyyәtçilәrdәn torpaq sahәlәri almaq, habelә dövlәt mülkiyyәtindәn torpaq alınması barәdә müvafiq icra
hakimiyyәti orqanları qarşısında vәsatәt qaldırmaq
hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtinә, istifadәsinә vә icarәsinә verilәn torpaq sahәlәrinin minimum hәddini
müәyyәn etmәk;
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә olmayan torpaq istifadәçilәrinin vә icarәçilәrinin hüquqlarını müdafiә etmәk

492 Torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin sәlahiyyәtlәrinә aid olan variantı qeyd
edin?

•

öz sәlahiyyәtlәri daxilindә torpaq istifadәçilәrinin vә icarәçilәrinin hüquqlarını müdafiә etmәk;
bәlәdiyyә mülkiyyәtinә torpaq alınması zәruriyyәti yarandığı hallarda torpaq hәrraclarından vә xüsusi
mülkiyyәtçilәrdәn torpaq sahәlәri almaq, habelә dövlәt mülkiyyәtindәn torpaq alınması barәdә müvafiq icra
hakimiyyәti orqanları qarşısında vәsatәt qaldırmaq;
bәlәdiyyә torpaqlarından sәmәrәli istifadә olunmasına vә onların mühafizәsinә nәzarәt etmәk
Bütün cavablar düzgündür
bәlәdiyyә torpaqlarına dair mәhkәmәdәn kәnar qaydada hәll olunmalı mübahisәlәri hәll etmәk

493 Aşağıdakılardan hansı cavab Torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin
sәlahiyyәtlәrinә aiddir?
bәlәdiyyә mülkiyyәtinә torpaq alınması zәruriyyәti yarandığı hallarda torpaq hәrraclarından vә xüsusi
mülkiyyәtçilәrdәn torpaq sahәlәri almaq, habelә dövlәt mülkiyyәtindәn torpaq alınması barәdә müvafiq icra
hakimiyyәti orqanları qarşısında vәsatәt qaldırmaq;
ictimai ehtiyaclar tәlәb etdikdә bәlәdiyyә tәrәfindәn hüquqi vә fiziki şәxslәrә әvәzsiz istifadәyә verilmiş torpaq
sahәlәrinin mәcburi geri alınması barәdә mәhkәmәdә iddia qaldırmaq;
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•

bәlәdiyyә torpaqlarının mühafizәsinә vә yaxşılaşdırılmasına dair proqramlar hazırlamaq, tәsdiq etmәk vә onları
hәyata keçirmәk;
Bütün cavablar düzgündür
hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtinә, istifadәsinә vә icarәsinә verilәn torpaq sahәlәrinin minimum hәddini
müәyyәn etmәk

494 Aşağıdakılardan hansı variant Torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin
sәlahiyyәtlәrinә aiddir?

•

müәyyәn edilmiş qaydada bәlәdiyyә torpaqlarını ümumi istifadәyә, bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan müәssisә, idarә
vә tәşkilatların istifadәsinә, fiziki vә hüquqi şәxslәrin icarәsinә vә Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşlarının vә
hüquqi şәxslәrinin mülkiyyәtinә vermәk
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaqlara sahiblik, onlardan istifadә vә
onlar barәdә sәrәncam vermәk;
bәlәdiyyә torpaqlarının istifadәçilәrindәn torpaq vergisini vә icarә haqqını almaq
yaşayış mәntәqәsinin baş planının, planlaşdırma vә tikinti layihәlәrinin, yerquruluşu vә tәsәrrüfat planlarının
hazırlanmasını vә hәyata keçirilmәsini öz sәlahiyyәtlәri daxilindә tәşkil etmәk;
Bütün cavablar düzgündür

495 Sahibkar kimdir?

•

Mәnfәәt naminә iqtisadi risk edәn muzdlu işçi
Peşәkar biliklәrә malik olan mütәxәssis
Funksional rәhbәr
İdarәetmә sahәsindә peşәkar biliklәrә malik olan muzdlu işçi
Mәnfәәt naminә iqtisadi risk edәn mülkiyyәtçi

496 Bәlәdiyyәnin mülkiyyәtinә obyektlәrin verilmәsi qaydası vә müddәtlәri hansı orqan tәrәfindәn
müәyyәnlәşdirilir?

•

İcra başçısı bәlәdiyyә sәdri ilә birlikdә müәyyәnlәşdirir
Bәlәdiyyә sәdri vә müavini birlikdә müәyyәnlәşdirir
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı
Bәlәdiyyә
Birbaşa bәlәdiyyә sәdri müәyyәnlәşdirir

497 Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaq vergisinә cәlb edilmәyәn torpaqlar hansı variantda düzgün qeyd
edilmişdir?

•

İstehsal fәaliyyәtinә cәlb edilmәmiş bәlәdiyyәlәrin su fondu
Bütün variantlar düzgündür
Bәlәdiyyәlrin mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә olan torpaqlar
Yaşayış mәntәqәlәrinin ümumi istifadәdә olan torpaqlar
İstehsal fәaliyyәtinә cәlb edilmәmiş bәlәdiyyәlәrin meşә fondu

498 Hansı variantda Bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaq vergisinә cәlb edilmәyәn torpaqlar sәhv qeyd
edilmişdir

•

İstehsal fәaliyyәtinә cәlb edilmәmiş bәlәdiyyәlәrin su fondu
İstehsal fәaliyyәtinә cәlb edilmiş bәlәdiyyәlәrin meşә fondu
Yaşayış mәntәqәlәrinin ümumi istifadәdә olan torpaqlar
Bәlәdiyyәlrin mülkiyyәtindә vә ya istifadәsindә olan torpaqlar
İstehsal fәaliyyәtinә cәlb edilmәmiş bәlәdiyyәlәrin meşә fondu

499 Bәlәdiyyәlәrin ehtiyat fondunun hansı torpaqları xüsusi mülkiyyәtә verilә bilәr? Düzgün cavabı qeyd
edin:

•

Qeyrikәnd tәsәrrüfatı mәqsәdlәri üçün istifadәyә vә icarәyә verilmiş torpaqlar
Bütün cavablar düzgündür
Yaşayış mәntәqәlәrinin perspektiv inkişafı üçün cәlb olunan torpaqlar
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Kәnd tәsәrrüfatına az yararlı vә yarasız torpaqlar

500 Torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin öz inzibatı әrazilәri daxilindә
sәlahiyyәtlәri hansı cavabda düzgün göstәrilmişdir?

•

Bәlәdiyyә torpaqlarından sәmәrәli istifadә olunmasına vә onların mühafizәsinә nәzarәt etmәk
Hәr bir cavab doğrudur
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaqlara sahiblik, onlardan istifadә
vә onlar barәsindә sәrәncam vermәk
Öz sәlahiyyәtlәri daxilindә torpaq istifadәçilәrinin vә icarәçilәrinin hüquqlarını müdafiyә etmәk
Bәlәdiyyә torpaqlarına dair mәhkәmәdәnkәnar qaydada hәll olnmalı mübahisәlәri hәll etmәk

501 Aşağıdakılardan hansı cavabda Torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin öz
inzibatı әrazilәri daxilindә sәlahiyyәtlәri düzgün qeyd olunub?

•

Bәlәdiyyә ehtiyacları üçün torpaq sahәlәrini Azәrbaycan Respublikasının torpaq qanunavericiliyi ilә müәyyәn
edilmiş qaydada geri almaq
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaqlara sahiblik, onlardan istifadә
vә onlar barәsindә sәrәncam vermәk
Yaşayış mәntәqәsinin baş planının, planlaşdırma vә tikinti lahiyәlәrinin, yerquruluşu vә tәsәrrüfat planlarının
hazırlanmasını vә hayata keçirilmәsini tәşkil etmәk
Bәlәdiyyә torpaqlarnın istifadәçilәrindәn torpaq vergisini vә icarә haqqını almaq
Bütün cavablar düzgündür

502 Aşağıdakılardan hansı cavabda Torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin öz
inzibatı әrazilәri daxilindә sәlahiyyәtlәri sәhv qeyd olunub?

•

Bәlәdiyyә torpaqlraının mühafizәsinә vә yaxınlaşdırılmasına dair proqramlar hazırlamaq, tәsdiq etmәk vә onları
hәyata keçirmәk
Bәlәdiyyә ehtiyacları üçün torpaq sahәlәrini Azәrbaycan Respublikasının torpaq qanunavericiliyi ilә müәyyәn
edilmiş qaydada geri almaq
Bәlәdiyyә torpaqlarnın istifadәçilәrindәn torpaq vergisini vә icarә haqqını almamaq
Bәlәdiyyә torpaqlarnın istifadәçilәrindәn torpaq vergisini almaq
Bәlәdiyyә torpaqlarnın istifadәçilәrindәn icarә haqqını almaq

503 Aşağıdakılardan hansı cavab Torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin öz
inzibatı әrazilәri daxilindә sәlahiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Bәlәdiyyә ehtiyacları üçün torpaq sahәlәrini Azәrbaycan Respublikasının torpaq qanunavericiliyi ilә müәyyәn
edilmiş qaydada geri almaq
Bәlәdiyyә torpaqlarnın istifadәçilәrindәn torpaq vergisini vә icarә haqqını almamaq
Bәlәdiyyә torpaqlarının yaxınlaşdırılmasına dair proqramlar tәsdiq etmәk
Bәlәdiyyә torpaqlarının yaxınlaşdırılmasına dair proqramlar hazırlamaq
Bәlәdiyyә torpaqlarının mühafizәsinә dair proqramlar hazırlamaq

504 Aşağıdakılardan hansı Torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin öz inzibatı
әrazilәri daxilindә sәlahiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Müәyyәn edilmiş qaydada bәlәdiyyә torpaqlarını ümumi istifadәyә vermәk
Müәyyәn edilmiş qaydada bәlәdiyyә torpaqlarını hüquqi şәxslәrin istifadәsinә vermәk
Müәyyәn edilmiş qaydada bәlәdiyyә torpaqlarını fiziki şәxslәrin istifadәsinә vermәk
Müәyyәn edilmiş qaydada bәlәdiyyә torpaqlarını hüquqi şәxslәrin mülkiyyәtinә vermәk
Qanunvericiliklә müәyyәn edilmәyәn qaydada bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaqlara sahiblik, onlardan
istifadә vә onlar barәsindә sәrәncam vermәk

505 Bәlәdiyyә torpaqlarının idarә edilmәsi prinsiplәrinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

Torpaqların icarәyә verilmәsindә qanunvericiliyә vә sosial әdalәt prinsiplәrinә әmәl edilmәsi
Torpaqların istifadәyә verilmәsindә qanunvericiliyә vә sosial әdalәt prinsiplәrinә әmәl edilmәmәsi
Torpaqların münbit qatının tәbii vә antrogen tәsirlәrdәn qorunması
Torpaqların xüsusi mülkiyyәtә verilmәsindә qanunvericiliyә vә sosial әdalәt prinsiplәrinә әmәl edilmәsi
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Torpaqların istifadәyә verilmәsindә qanunvericiliyә vә sosial әdalәt prinsiplәrinә әmәl edilmәsi

506 Bәlәdiyyә torpaqlarının idarә edilmәsi prinsiplәrinә aid olan variantı qeyd edin:

•

Torpaqların münbit qatının mühafizәsi
Hәr bir cavab düzgün qeyd olunub
Torpaqların istifadәyә verilmәsindә qanunvericiliyә vә sosial әdalәt prinsiplәrinә әmәl edilmәsi
Torpaqların icarәyә verilmәsindә qanunvericiliyә vә sosial әdalәt prinsiplәrinә әmәl edilmәsi
Torpaqların münbit qatının bәrpası

507 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә torpaqlarının idarә edilmәsi prinsiplәrinә aid deyil?

•

Torpaqların icarәyә verilmәsindә qanunvericiliyә vә sosial әdalәt prinsiplәrinә әmәl edilmәsi
Torpaqların Müstәqil tәyinatı üzrә istifadә edilmәmәsi
Torpaqların münbit qatının tәbii vә antrogen tәsirlәrdәn qorunması
Torpaqların xüsusi mülkiyyәtә verilmәsindә qanunvericiliyә vә sosial әdalәt prinsiplәrinә әmәl edilmәsi
Torpaqların istifadәyә verilmәsindә qanunvericiliyә vә sosial әdalәt prinsiplәrinә әmәl edilmәsi

508 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә torpaqlarının idarә edilmәsi prinsiplәrinә aiddir?

•

Torpaqların münbit qatının mühafizәsi
Hәr bir cavab düzgündür
Torpaqların Müstәqil tәyinatı üzrә istifadә edilmәsi
Torpaqların dövriyyәdәn әsassız çıxarılmasına yol verilmәmәsi
Torpaqların münbit qatının bәrpası

509 Ehtiyat mәqsәdlәri daşıyan bәlәdiyyә torpaqları bәlәdiyyә mülkiyyәtinә verilәn hansı torpaq növünә
aiddir?

•

Ümumi istifadә dә olan torpaqlar
Bәdiyyә ehtiyat fondu
Hәr bir cavab düzgündür
hüquqi şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar

510 Fiziki şәxslәrin istifadә vә icarә hüququna xitam verilәn bәlәdiyyә torpaqları bәlәdiyyә mülkiyyәtinә
verilәn hansı torpaq növünә aiddir?

•

Doğru cavab qeyd olunmayıb
Ümumi istifadә dә olan torpaqlar
Fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
hüquqi şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Bәdiyyә ehtiyat fondu

511 Hüquqi şәxslәrin istifadә vә icarә hüququna xitam verilәn bәlәdiyyә torpaqları bәlәdiyyә mülkiyyәtinә
verilәn hansı torpaq növünә aiddir?

•

Bütün cavablar düzgündür
hüquqi şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Bәdiyyә ehtiyat fondu
Ümumi istifadә dә olan torpaqlar
Fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar

512 Yaşayış mәtәqәlәrinin perspektiv inkişafı üçün ayrılan torpaqlar bәlәdiyyә mülkiyyәtinә verilәn hansı
torpaq növünә aiddir?

•

Ümumi istifadә dә olan torpaqlar
Bәdiyyә ehtiyat fondu
Düzgün cavab yoxdur
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hüquqi şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar

513 Aşağıdakılardan hansı Bәdiyyә ehtiyat fondu torpaqlarına daxildir:

•

Cavabların hәr biri doğrudur
Yaşayış mәtәqәlәrinin perspektiv inkişafı üçün ayrılan torpaqlar
Hüquqi şәxslәrin istifadә vә icarә hüququna xitam verilәn bәlәdiyyә torpaqları
Fiziki şәxslәrin istifadә vә icarә hüququna xitam verilәn bәlәdiyyә torpaqları
Ehtiyat mәqsәdlәri daşıyan bәlәdiyyә torpaqları

514 Aşağıdakılardan hansı Qanunla bәlәdiyyә mülkiyyәtinә verilәn torpaqlara aid deyil?

•

Fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
hüquqi şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Ehtiyat fondu torpaqlar
Ümumi istifadә dә olan torpaqlar
Başqa ölkәlәrin istifadәsiz torpaqları

515 Aşağıdakılardan hansı Qanunla bәlәdiyyә mülkiyyәtinә verilәn torpaqlara aiddir?

•

Bütün cavablar düzgündür
Fiziki şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
hüquqi şәxslәrin istifadәsindә olan torpaqlar
Ehtiyat fondu torpaqlar
Ümumi istifadә dә olan torpaqlar

516 Aşağıdakılardan hansı Yaradılma mәnbәlәrindәn asılı olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinin tәrkibinә daxil
deyil?

•

satılmış mülkiyyәt
mühәndis infrastrukturu obyektlәri
bәlәdiyyә mәnzil fondu
bәlәdiyyәlәrin vәsaitlәri hesabına yaradılmış mülkiyyәt
alınmış mülkiyyәt

517 Yaradılma mәnbәlәrindәn asılı olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinin tәrkibinә daxil olmayan variantı qeyd
edin

•

qeyri fiziki mülkiyyәt
mühәndis infrastrukturu obyektlәri
qeyriyaşayış binaları
bәlәdiyyә mәnzil fondu
bәlәdiyyәlәrin vәsaitlәri hesabına yaradılmış mülkiyyәt

518 Yaradılma mәnbәlәrindәn asılı olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinin tәrkibinә daxil olan cavabın düzgün
göstәrilmәdiyi variantı qeyd edin

•

qlobal mülkiyyәt
qeyriyaşayış binaları
bәlәdiyyә mәnzil fondu
bәlәdiyyәlәrin vәsaitlәri hesabına yaradılmış mülkiyyәt
alınmış mülkiyyәt

519 Yaradılma mәnbәlәrindәn asılı olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinin tәrkibinә daxil olan cavabın göstәrildiyi
variantı qeyd edin

•

mühәndis infrastrukturu obyektlәri
qlobal mülkiyyәt
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qeyri fiziki mülkiyyәt
xarici dövlәtin mülkiyyәti
satılmış mülkiyyәt

520 Yaradılma mәnbәlәrindәn asılı olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinin tәrkibinә daxil olan variantı qeyd edin

•

qeyriyaşayış binaları
satılmış mülkiyyәt
qlobal mülkiyyәt
qeyri fiziki mülkiyyәt
qeyri hüquqi mülkiyyәt

521 Aşağıdakılardan hansı Yaradılma mәnbәlәrindәn asılı olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinin tәrkibinә daxildir?

•

satılmış mülkiyyәt
bәlәdiyyә mәnzil fondu
fiziki mülkiyyәt
hüquqi mülkiyyәt
xarici dövlәtin mülkiyyәti

522 Aşağıdakılardan hansı Yaradılma mәnbәlәrindәn asılı olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinin tәrkibinә daxildir?

•

bәlәdiyyәlәrin vәsaitlәri hesabına yaradılmış mülkiyyәt
istifadәyә yararlı mülkiyyәt
istifadәyә yararsız mülkiyyәt
lokal mülkiyyәt
qlobal mülkiyyәt

523 Yaradılma mәnbәlәrindәn asılı olaraq bәlәdiyyә mülkiyyәtinin tәrkibinә daxil olan variantı göstәrin

•

şәxsi mülkiyyәt
qlobal mülkiyyәt
alınmış mülkiyyәt
satılmış mülkiyyәt
xarici dövlәtin mülkiyyәti

524 Sahibkarla bәlәdiyyә arasında qarşılıqlı münasibәtlәri tәhlil edәrkәn aşağıdakılar haqqında konkret
mәlumatlar toplanılmalıdır

•

bәlәdiyyә orqanı ilә sahibkarlar arasında ünsiyyәt zamanı tәşәbbüsün kimin әlindә olması
bәlәdiyyә vә ya yerli icra orqanı tәrәfindәn sahibkarların müraciәtlәri haqqında qәrarların qәbul edilmәsinin
müddәti
qeydiyyatdan keçmiş müәssisәlәrin bәlәdiyyә orqanı ilә aktiv münasibәtdә olanların sayı
aybaay şәhәrdә qeydiyyata alınan müәssisәlәrin sayı
hamısı

525 Sahibkarlığın inkişaf etdirilmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin qarşısında duran hansı vәzifәlәri aid etmәk
olar:

•

heç biri
iqtisadi inkişaf funksiyasının yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olan vәzifәlәr; sosialmәdәni, kommunalmәişәt vә hәyati
baxımından vacib digәr xidmәtlәrә әhalinin tәlәbatının ödәnilmәsi ilә әlaqәdar vәzifәlәr
vәzifәsi mövcud ictimai rejimi vә qaydaları qoruyub saxlamaq; rütbәyә müvafiq olaraq müntәzәm pullu
mükafatlandırılma
milli gәlir vә milli mәhsul hesabları iqtisadiyyatda reallaşdırılan әmtәә vә xidmәtlәrin ümumi dәyәrini cәmlәşdirir
vә xalis gәlirin ev tәsәrrüfatları, hökumәt, biznes vә xarici iqtisadi agentlәr tәrәfindәn bölüşdürülmәsi
Milli sәnaye hesabları müxtәlif biznes vahidlәri, hökumәt, ev tәsәrrüfatları vә xarici iqtisadi agentlәr arasında
alınmış vә satılmış әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin dәyәrlәrini müәyyәnlәşdirilmәsi

526 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi ikinci funksiyasına aiddir
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•

yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi
әhalinin hәyat tәrzinin sәviyyәsinin inkişaf etdirilmәsi
mәşğulluğun inkişaf etdirilmәsi
şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi
hamısı

527 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi birinci funksiyasına aiddir

•

әhalinin hәyat tәrzinin sәviyyәsini, mәşğulluğun inkişaf etdirilmәsi
heç biri
enerji, su, qaz, istilik tәchizatı, mәnzil fondunun vәziyyәti vә istismarının idarә edilmәsi
yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi
şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi

528 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi ikinci funksiya .......

•

enerji, su, qaz, istilik tәchizatının idarә edilmәsi
heç biri
sosialiqtisadi inkişafın idarә edilmәsi prosesini tәmin edir
artıq yaranmış sistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin idarә olunması prosesi kimi çıxış edir
mәnzil fondunun vәziyyәti vә istismarının idarә edilmәsi

529 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi birinci funksiya .......

•

artıq yaranmış sistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin idarә olunması prosesi kimi çıxış edir
heç biri
şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi
yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi
sosialiqtisadi inkişafın idarә edilmәsi prosesini tәmin edir

530 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi hansı funksiyaya daxildir

•

görmük rüsmlarının tәyin edilmәsi
müәssisә vә sakinlәrә bәlәdiyyә tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr; әrazinin sosialiqtisadi inkişafının idarә edilmәsi
hamısı
mülki hüquqi qanunların müәyyәn edilmәsi
qacaqmalçılıqla bağlı cinayәt mәsuliyyәtin müәyyәn edilmәsi

531 Sosial tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Qabaqcıl tәcrübә vә yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
Әmәk münasibәtlәrinin hüquqi tәrәflәrinin öyrәnilmәsi
Әmәk kollektivnin birlәşdirilmәsinә tәsir edәn metodlar
Tәcrübә mübadilәsi
Sosial hәvәslәndirmә

532 İnzibati sәrәncam metodlarının tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Tәşkilati strukturlaşdırma
İnzibati – sәrәncamverici tәsir
Tәşkilati planlaşdırma
Tәşkilati layihәlәşdirmә
Tәşkilati normalaşdırma (reqlamentlәşdirmә)

533 İdarәetmә metodunun başlıca ...... idaretmә prosesinin düzgün tәşkilinә şәrait yaratmaq, qarşıya qoyulan
mәqsәdә tam çatmaq üçün, müasir texnikadan, әmәyin vә istehsalın tәşkilinin mütәrәqqi formalarından
sәmәrәli istifadә etmәkdәn ibarәtdir.Cümlәni tamamlayın.
mәzmunu
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•

mahiyyәti
әsas prinsipi
vәzifәsi
rolu vә mәqsәdi

534 İdarәetmә metodunun iqtisadi mahiyyәtini düzgün izah edәn variantı göstәrin

•

Metodidarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә mәqsәdyönlü tәsirdir
Metod fәnd, üsul vә ya hәr hansı idarәetmә, insan fәaliyyәtinin fәndlәrinin mәcmusu, hәr hansı mәqsәdә çatmaq
imkanı ,hәr hansı vәzifәnin, tapşırığın, sәrәncamın, göstәrişin, tәlimatın hәlli yolları vә onların yerinә yetirilmәsi
vasitәsidir
Metod hәr bir insana xas olan fәndlәr vә metodlar birliyidir
Metodtәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qayda vә qanunauyğunluqlarıdır
Metodiqtisadi kateqoriyadır

535 İnzibatisәrәncam metodunun aşağıdakı tәsir vasitәlәrindәn hansı yanlışdır?

•

tәşkilati normalaşdırma
sәrәncamverici tәsir
inzibatisәrәncamverici tәsir
sosialiqtisadi tәsir
tәşkilati planlaşdırma

536 İdarәetmә metodlarının әsas ... istehsalın sәmәrәliyini yüksәltmәklә, idarәetmә komandalarının dürüst vә
vaxtında yerinә yetirilmәsindә maraq yaratmaq vә onu inkişaf etdirmәkdir. Bu cümlәni tamamlayın

•

funksiyası
mexanizmi
vәzifәsi
yeri vә rolu
mәqsәdi

537 İdarәetmә metodlarının ... idarәetmәnin obyektiv qanunauyğunluqları ilә bağlıdır. Bu cümlәni
tamamlayın

•

tәşkili prinsiplәrini
mexanizmi
mәqsәdini
mәzmunu
sistemini

538 İdarәetmә metodunun tәrifi aşağıdakılardan hansılardır?

•

İdarәetmә metodu elmi yanaşmaların, idarәetmә funksiya vә metodlarının, mәqsәdi, tәminedici, idarә olunan vә
idarә edәn yarımsistemlәrin mәcmusudur
İdarәetmә metodu dedikdә bir biri ilә әlaqәdә olan elementlәrin mәcmusu başa düşülür
İdarәetmә metodu istehsal kollektivinә vә ya onun hәr hansı bir üzvünә mәqsәdyönlü tәsir edilmәsi vasitәsidir
İdarәetmә metodu xarici, yaxud daxili bazarlarda hasil edilәn mәhsulun, yerinә yetirilәn xidmәtlәrin vә tәşkilatın
rәqabәt qabiliyyәtinә nail olmaqdan ibarәtdir
İdarәetmә metodu idarәetmә subyektinin idarәetmә sisteminin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinin praktik hәyata
keçirilmәsi üzrә idarәetmә obyektinә tәsir metodudur

539 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi tәşkilat sәviyyәsindә aşağıdakı metod vә vasitәlәrin kömәyi ilә
hәyata keçirilmәsi mәqsәdә uyğun deyildir?

•

dövlәt sifarişi
qiymәtin әmәlә gәlmәsinin tәnzimlәnmәsinә dövlәt siyasәtinin formalaşdırılması
malların vә xidmәtlәrin sertifikasiyası
mәhsul istehsalı üçün dövlәt sifarişlәri sisteminin formalaşdırılması
bütün növdәn olan ehtiyatlara qәnaәt
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•

540 Region anlayışı kimlәrin lüğәtindә vәtәndaşlıq hüququ almışdır

•

.F.Burdonun vә E.B.Alayev
E.B.Alayev vә A.D. Mixelsonun
A.D.Mixelson vә A.S.Yermolov
A.S. Yermolov vә İ.F.Burdonun
İ.F. Burdonun vә A.D. Mixelsonun

541 Sәhv olanı göstәrin

•

Bütün inkişaf etmiş cәmiyyәt formalarında , adәtәn müxtәlif regionların iqtisadiyyatı bir neçә növ mәhsul istehsalı
üzrә ixtisaslaşır vә bütün ölkәnin , onun nisbәtәn iri әrazi hissәlәrinin tәlәbatının ödәnilmәsinә tabe edilir
İctimai vә әrazi әmәk bölgüsünün inkişafı nәticәsindә birbirilә qarşılıqlı әlaqıdı olan vә birbirini şәrtlәndirәn iki
tәsәrrüfat kompleksi, sistemi formalaşır
Demokratik cәmiyyәtdә әrazi әmәk bölgüsünün prinsipial xüsüsiyyәti onda ifadә olunur ki, bu cәmiyyәtdә
istehsalın yerlәşmәsi ölkә miqyasında tәnzim olunmur
Faktiki olaraq ölkәnin vә onun regionlarının tәsәrrüfatının әrazi tәşkili planlaşdırılmasının nәzәri problemlәri vә
onların praktiki hәlli yollarını öyrәnirdi
Regionlar arası inteqrasiyanın inkişafı beynәlxalq naliyyәtdir vә hәm dövlәtin, hәm dә dövlәtlәr sisteminin sosial
iqtisadi inkişafına xidmәt edir

542 Vәtәndaşların yığıncaqları nә zaman sәlahiyyәtli hesab olunur?

•

Vәtәndaşların әn azı 50%i iştirak etdikdә
Bәlәdiyyә әrazisindә yaşayan vә sәsvermә hüququ olan vәtәndaşların әn azı 25%i iştirak etdikdә
Bәlәdiyyә әrazisindә yaşayan vә sәsvermә hüququ olan vәtәndaşların әn azı 20%i iştirak etdikdә
Vәtәndaşların әn azı 15%i iştirak etdikdә
Vәtәndaşların әn azı 10%i iştirak etdikdә

543 Dövlәt bәlәdiyyә mülkiyyәtinә digәr mülkiyyәt formaları ilә müqayisәdә nә cür münasibәt göstәrir?

•

Bәlәdiyyә mülkiyyәtini müdafiә etmir
Bәlәdiyyә mülkiyyәtini qәbul etmir
Bәlәdiyyә mülkiyyәti özüözünü müdafiә edir vә yalnız bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn etiraf edilir
Bәlәdiyyә mülkiyyәtini digәr mülkiyyәt formaları ilә müqaisәdә qeyri bәrabәr etiraf edir vә müdafiә edir
Digәr mülkiyyәt formaları ilә bәrabәr sәviyyәdә

544 Bәlәdiyyә büdcәsinin istifadәsi zaman hansı mәnafe әsas götürülür?

•

İcra hakimiyyәtinin mәnafei
İctimai qurumlatın mәnafei
Bәlәdiyyә әhalisin mәnafei
Bәlәdiyyә әrazisindә çaklşan müәssisәlәrin mәnafei
Bәlәdiyyә sıdrinin mәnafei

545 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin tәrkibinә daxildir

•

Yuxarıda sadalananların heç biri
Yerli büdcә vәsaiti
Büdcәdәn kәnar bәlәdiyyә fondları
Әmlak, torpaq vә bәlәdiyyә mülkiyyәtinә daxil olan digәr tәbii resurslar
Yuxarıda sadalananların hamısı

546 Bәlәdiyyә tәşkilatı sifarişmi kimi çıxış edә bilәrmi

•

Xeyr, icazә verilmir
Bәlәdiyyә qulluqçularının keyfiyyәti aşağı düşәrsә
Bәlәdiyyәlәrin sayı azalarsa
Bәzi hallarda icazә verilir
Bәli, icazә verilir
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547 Bәlәdiyyәlәrin aktiv büdcә defisiti nә zaman yaranır?

•

Büdcә xәrclәri gәliri gәlirlәrdәn artıq olanda
Bәlәdiyyә vәsaitlәri durmadan artarsa
Bәlәdiyyә tәşkilatlar birlәşәrәk müәyyәn ittifaq yaradarsa
Bәlәdiyyә әrazisindә iqtisadi inkişafın aşağı tempi müşahidә olunanda
Vergi stavkaları aşağı salınanda

548 Dövlәt büdcәsindәn bәlәdiyyәlәrә verilәn dotasiyalar hansı mәqsәdi daşıyır?

•

Bәlәdiyyә qulluqçularının maaşının artırılması
Yerli büdcәnin kәsirlәrinin ödәnilmәsi
Әrazinin sosialiqtisadi inkişafının sürәtlәnmәsi
Bәlәdiyyә әhalisinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması
Bәlәdiyyә müәssisәlәrindә sanasiya tәdbirlәrinin görülmәsi

549 Bәlәdiyyә büdcәsinin müzakirәsi vә tәsdiqi müәyyәn edilir?

•

Bәlәdiyyә sәdrinin sәrәncamı ilә
Bәlәdiyyә qulluqçularının göstәrişlәri әsasında
Bәlәdiyyәnin nizamnamәsi ilә
Bәlәdiyyә seçkilәri haqqında qanunla
Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında qanunda

550 Yerli büdcәnin icrasına nәzarәti hansı qurum hәyata keçirir?

•

Hәmkarlar tәşkilatı
Qeyri dövlәt tәşkilatları
Dövlәt
Bәlәdiyyә
Ayrıayrı müәssisәlәr

551 Yerli büdcәnin gәlir mәnbәәlәrinә hansı vergilәr daxildir.

•

Gömrük rüsumları
Аksislәr
Мәnfәәt vergisi
Әlavә dәyәr vergisi
Fiziki şәxslәrdәn torpaq vә әmlak vergisi

552 Yerli büdcә nәyә deyirlәr?

•

Yerli büdcә dövlәt büdcәsi olub bәlәdiyyә büdcәsinin tәrkib hissәsi deyil
Yerli büdcә bәlәdiyyә büdcәsi olub, dövlәt büdcәsinin tәrkib hissәsi deyil
Yerli büdcә sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә yaranan dövlәt büdcәsinin tәrkib hissәsidir
Yerli büdcә dövlәt büdcәsidir
Yerli büdcә bәlәdiyyә büdcәsi olub, dövlәt büdcәsinin tәrkib hissәsidir

553 Yerli maliyyә daxildir.

•

Bәlәdiyyә әrazisindә olan sәhmdar cәmiyyәtlәrin qiymәtli kağızları
Bәlәdiyyә müәssisәsi vә tәşkilatları
Bәlәdiyyә әmlakı
Tәlәbәlәrin büdcә vә büdcәdәn kәnar fondlarının pul vәsaitlәri әsasında yaranan münasibәtlәr sistemi
Dövlәt qiymәtli kağızlar

554 Bәlәdiyyәnin büdcәdәn kәnar hansı mәnbәәlәr hesabına formalaşır?
Dövlәt büdcәsindәn ayrılan subsidiyalar
78/101

22.12.2016

•

Tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә hesabına
Hüquqi vә fiziki şәxslәrin könüllü vәsaitlәri
Dövlәt büdcәsindәn ayrılan dotasiyalar hesabına
Dövlәt büdcәsindәn ayrılan sqbvensiyalar hesabına

555 Azәrbaycanda hansı inzibati әrazidә şәhәr bәlәdiyyәsi yoxdu?

•

ӘliBayramlı şәhәri
Şәki şәhәri
Sumqayıt şәhәri
Bakı şәhәri
Mingәçevir şәhәri

556 Hansı halda bәlәdiyyә üzvünün әsas iş yeri bәlәdiyyә hesab edilir

•

Әmәk haqqı bәlәdiyyә tәrәfindәn ödәnilәrsә
Fәaliyyәtinin ictimai әsaslarla hәyata keçirәrsә
Prezident tәrәfindәn xüsusi fәrman olarsa
İcra hakimiyyәti göstәriş verәrsә
Bәlәdiyyә üzvü seçilәrsә

557 Bәlәdiyyә üzvü seçicilәrinә hesabat vermәlidir

•

15 gündәn bir
6 ayda bir dәfәdәn az olmayaraq
3 ayda bir dәfәdәn az olmayaraq
2 ayda bir dәfәdәn az olmayaraq
ayda bir dәfәdәn az olmayaraq

558 İdarәetmә informasiyaları hansı mәnbәlәrdәn әldә olunmasından vә daşıyıcısının kimliyindәn asılı
olmayaraq bir sıra tәlәblәrә cavab vermәlidir.Aşağıdakılardan hansı bu tәlәblәrdәndir?

•

İnformasiya dәqiq vә oxunaqlı olmalıdır
Bütün cavablar düzgündür
İnformasiya kifayәtedici olmalıdır
İnformasiya etibarlı olmalıdır
İnformasiya әlçatan olmalıdır

559 İdarәetmә informasiyaları hansı mәnbәlәrdәn әldә olunmasından vә daşıyıcısının kimliyindәn asılı
olmayaraq bir sıra tәlәblәrә cavab vermәlidir.Aşağıdakılardan hansı bu tәlәblәrdәn deyil

•

İnformasiya keyfiyyәtsiz olmalıdır
İnformasiya әlçatan olmalıdır
İdarәetmә informasiyası aktual olmalıdır
İnformasiya etibarlı olmalıdır
İnformasiya kifayәtedici olmalıdır

560 Aşağıdakılardan hansı mәәntiqi verilәnlәr tipinә aiddir?

•

«yaşı27»
Düzgün cavab yoxdur
«yaşıl rәngli»
«14 әdәdinin tәk әdәd olması doğru deyil»
«yaşı26»

561 Aşağıdakılardan hansı Mәtn tipli verilәnlәrә aiddir?

•

«qırmızı rәngli»
Düzgün cavab yoxdur
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«yaşı27»
«16 әdәdinin tәk әdәd olması doğru deyil»
«yaşı29»

562 Aşağıdakı yazılışlardan hansı hesabi verilәnlәr tipinә aiddir?

•

«qırmızı rәngli»
Düzgün cavab yoxdur
«yaşıl rәngli»
«18 әdәdinin tәk әdәd olması doğru deyil»
«yaşı28»

563 Aşağıdakı cavablardan hansı verilәnlәrin tipinә aiddir?

•

Әmәli tipli
hesabi (vә ya rәqәm tipli)
Elektron tipli
Fiziki tipli
Hәrf tipli

564 Verilәnlәrin tipinә aid olan variantı göstәrin:

•

mәtn (vә ya simvol tipli)
Elektron tipli
Әmәli tipli
Hәrf tipli
Fiziki tipli

565 Aşağıdakılardan hansı verilәnlәrin tipinә aiddir?

•

hesabi (vә ya rәqәm tipli)
Fiziki tipli
Әmәli tipli
Hәrf tipli
Elektron tipli

566 Verilәnlәr tipinә aid olmayan cavabı göstәrin?

•

göstәrici tipli
hesabi (vә ya rәqәm tipli)
mәtn (vә ya simvol tipli)
mәntiqi tipli
Elektron tipli

567 Aşağıdakılardan hansı verilәnlәrin tipinә aiddir deyil?

•

göstәrici tipli
mәntiqi tipli
Fiziki tip
hesabi (vә ya rәqәm tipli)
mәtn (vә ya simvol tipli)

568 Tipinә görә verilәnlәr neçә qrupa bölünür?

•

5
4
8
7
6
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569 İnformasiya sahibinin cәmiyyәtin maraqlarını daha asan vә daha operativ şәkildә tәmin etmәk mәqsәdilә
açıqlamalı olduğu informasiyalara aid olmayan variantı qeyd edin:

•

bәlәdiyyәlәrin sәrәncamlarısәrәncam qüvvәyә mindiyi gündәn
icmal büdcәnin icrası barәdә hesabatlar
dövlәt büdcәsinin icrası barәdә hesabatlar
Düzgün cavab yoxdur
bәlәdiyyәlәrin әmrlәriәmr qüvvәyә mindiyi gündәn

570 İnformasiya sahibinin cәmiyyәtin maraqlarını daha asan vә daha operativ şәkildә tәmin etmәk mәqsәdilә
açıqlamalı olduğu informasiyalara aid olmayan variantı qeyd edin:

•

normativ hüquqi aktlar qüvvәyә mindiyi gündәn
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakının satılması barәdә mәlumat
dövlәt vә bәlәdiyyә satınalmalarının şәrtlәri barәdә mәlumat
Dövlәt tәrәfindәn mәxfi hesab olunan informasiyalar
normativ hüquqi aktların layihәlәri razılaşdırmaya vә ya tәsdiq olunmağa göndәrildiyi andan

571 Aşağıdakılardan hansı informasiya sahibinin cәmiyyәtin maraqlarını daha asan vә daha operativ şәkildә
tәmin etmәk mәqsәdilә açıqlamalı olduğu informasiyalara aid deyil?

•

bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtlәri ilә bağlı hazırlanmış tәlimatlar
ictimai funksiyaları yerinә yetirәn hüquqi şәxslәrin rәhbәr orqanlarında çalışanların elektron poçt ünvanları
ictimai funksiyaları yerinә yetirәn hüquqi şәxslәrin rәhbәr orqanlarında çalışanların adları vә soyadları
Dövlәt sirri hesab olunan informasiyaları
dövlәt orqanlarının vә fәaliyyәtlәri ilә bağlı hazırlanmış tәlimatlar

572 Aşağıdakılardan hansı informasiya sahibinin cәmiyyәtin maraqlarını daha asan vә daha operativ şәkildә
tәmin etmәk mәqsәdilә açıqlamalı olduğu informasiyalara aid deyil?

•

dövlәt orqanlarının vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәti barәdә hesabatlar
dövlәt orqanlarının struktur bölmәlәri haqqında әsasnamәlәr
büdcә proqnozları
Şәxsi ailә büdcәsi
dövlәt orqanlarının vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtlәri ilә bağlı hazırlanmış tәlimatlar

573 Aşağıdakılardan hansı informasiya sahibinin cәmiyyәtin maraqlarını daha asan vә daha operativ şәkildә
tәmin etmәk mәqsәdilә açıqlamalı olduğu informasiyalara aiddir?

•

dövlәt orqanlarının vә bәlәdiyyәlәrin ştat cәdvәllәri, hәmin idarәlәrdә çalışan vәzifәli şәxslәrin adları, soyadları,
telefon nömrәlәri, elektron poçt ünvanları, hәmçinin onların tәhsili vә ixtisasları barәdә mәlumatlar
dövlәt orqanlarının struktur bölmәlәri haqqında әsasnamәlәr
büdcә proqnozları
Bütün cavablar düzgündür
dövlәt orqanlarının vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtlәri ilә bağlı hazırlanmış tәlimatlar

574 Aşağıdakılardan hansı İnformasiya sahibinin sorğuda tәlәb olunan informasiyanı icra etmәk üsullarına
aid deyil?

•

şifahi formada
sәnәdin surәtini vә ya sәnәddәn çıxarışı sorğuçuya bilavasitә tәqdim etmәklә vә ya onun poçt ünvanına
göndәrmәklә
informasiya ilә tanış olmaq üçün ayrılmış yerә girmәyә icazә vermәklә
Qeydiyyatda olduğu bәlәdiyyәyә göndәrmәklә
telefaksla

575 İnformasiya sahibi sorğuda tәlәb olunan informasiyanı aşağıdakılardan hansı üsullarla icra edir:
şifahi formada
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•

sәnәdin surәtini vә ya sәnәddәn çıxarışı sorğuçuya bilavasitә tәqdim etmәklә vә ya onun poçt ünvanına
göndәrmәklә
elektron informasiya daşıyıcısında yazmaqla vә ya sorğuda göstәrilәn elektron poçt ünvanı üzrә göndәrmәklә
Bütün cavablar düzgündür
telefaksla

576 Aşağıdakılardan hansı variant yazılı informasiya sorğusunda göstәrilәnlәrә aiddir?

•

informasiyanın tәqdim edilmә forması
sorğu hüquqi şәxs tәrәfindәn tәqdim edildikdә hәmçinin hüquqi şәxsin adı
sorğuçunun adı vә soyadı
Bütün cavablar düzgündür
informasiya sahibinin sorğunu tәmin edә bilmәsi üçün sorğuçuya aid әlaqә mәlumatları

577 Yazılı informasiya sorğusunda aşağıdakılardan hansı göstәrilmir?

•

sorğu edilәn informasiyanın mәzmunu, yaxud sәnәdin növü vә ya adı, sәnәdin sorğuçuya bәlli olan rekvizitlәri
sorğu hüquqi şәxs tәrәfindәn tәqdim edildikdә hәmçinin hüquqi şәxsin adı
sorğuçunun adı vә soyadı
Sorğuçunun atasının adı
informasiya sahibinin sorğunu tәmin edә bilmәsi üçün sorğuçuya aid әlaqә mәlumatları

578 Aşağıdakılardan hansı variant İnformasiya mәsәlәlәri üzrә vәzifәli şәxs vә ya struktur bölmәnin
funksiyalarına aiddir?

•

informasiya xidmәtlәri göstәrilmәsi ilә bağlı digәr vәzifәlәri yerinә yetirir
informasiya xidmәtlәrinin göstәrilmәsinә nәzarәt edir
sorğuları diqqәtlә araşdırıb qәrarlar qәbul edir
Bütün cavablar düzgündür
informasiya әldә edilmәsi ilә bağlı informasiya sahibinә göndәrilәn şikayәtlәri araşdırıb qәrar qәbul edir

579 İnformasiya mәsәlәlәri üzrә vәzifәli şәxs vә ya struktur bölmәnin funksiyalarına aid olmayan variantı
qeyd edin

•

informasiya xidmәtlәri göstәrilmәsi ilә bağlı digәr vәzifәlәri yerinә yetirir
informasiya xidmәtlәrinin göstәrilmәsinә nәzarәt edir
sorğuları diqqәtlә araşdırıb qәrarlar qәbul edir
Şәxsi intuisiya әsasında qәrar qәbul etmәk
informasiya әldә edilmәsi ilә bağlı informasiya sahibinә göndәrilәn şikayәtlәri araşdırıb qәrar qәbul edir

580 İnformasiya sahibini vәzifәsinin düzgün qeyd olunmadığı variantı seçin:

•

ictimai vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi haqqında ictimaiyyәtә müntәzәm mәlumat vermәlidir
informasiya sorğusunu sorğuçu üçün әn münasib üsulla tәmin etmәlidir
informasiya sorğusunu әn qısa zamanda tәmin etmәlidir
әldә olunması qanunla mәhdudlaşdırılan informasiyaları da açıqlamalıdır
sәnәdlәrin reyestrini aparmalıdır

581 Aşağıdakılardan hansı informasiya sahibinin vәzifәlәrinә aid deyil?

•

şübhә yarandığı hallarda informasiyanın düzgünlüyünü vә mötәbәrliyini yoxlamalıdır
informasiyanın әldә olunmasına qoyulan mәhdudiyyәtlәr barәdә sorğuçuya mәlumat vermәlidir
sorğuçuya kömәk göstәrmәlidir
informasiya sorğusunu әn uzun zamanda tәmin etmәlidir
әldә olunması qanunla mәhdudlaşdırılan informasiyaları qorumalıdır

582 Aşağıdakılardan hansı informasiya sahibinin vәzifәlәrinә aiddir?
ictimai vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi haqqında ictimaiyyәtә müntәzәm mәlumat vermәlidir
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•

informasiya sorğusunu sorğuçu üçün әn münasib üsulla tәmin etmәlidir
informasiya sorğusunu әn qısa zamanda tәmin etmәlidir
Bütün cavablar düzgündür
sәnәdlәrin reyestrini aparmalıdır

583 Aşağıdakılardan hansı informasiya sahibi sayılır?

•

normativ hüquqi aktlarla vә ya müqavilә әsasında tәhsil sahәsindә xidmәt göstәrәm hüquqi vә fiziki şәxslәr
Bәlәdiyyәlәr
Dövlәt orqanları
Bütün cavablar düzgündür
ictimai funksiyaları yerinә yetirәn hüquqi şәxslәr

584 Hansı variantda informasiyanın әldә olunma prinsipi düzgün qeyd olunmamışdır?

•

informasiya sorğusunun әn qısa zamanda vә әn münasib üsulla tәmin edilmәsi
informasiya әldә edilmәsinә qoyulan mәhdudiyyәtin bu mәhdudiyyәti doğuran әsaslardan daha artıq
müәyyәnlәşdirilmәmәsi
informasiya әldә etmәk hüququnun pozulmasına görә informasiya sahiblәrinin mәsuliyyәt daşıması
İnformasiyanın әldә olunmasının qeyri qanuniliyi
ictimaiyyәtdә maraq doğuran hüquq pozuntuları barәdә mәlumatı açıqlamağa görә vәzifәli şәxslәrin tәqib
olunmaması

585 Aşağıdakı hansı variantda informasiyanın әldә olunma prinsipi sәhv qeyd olunmuşdur?

•

informasiyanın maksimum açıqlığı
informasiya әldә etmәk hüququnun mәhkәmә yolu ilә müdafiәsi
informasiya әldә etmәk hüququnun dövlәt tәrәfindәn qorunması
İnformasiyanın minumum açıqlığı
informasiyanın әldә olunmasının qanuniliyi

586 Hansı variantda informasiyanın әldә olunma prinsipi sәhv qeyd olunmuşdur?

•

informasiya sorğusunun әn münasib üsulla tәmin edilmәsi
bәlәdiyyәlәrin informasiyanı açıqlamaq vәzifәsi
dövlәt orqanlarının informasiyanı açıqlamaq vәzifәsi
İnformasiya sorğusunun әn uzun müddәtdә tәmin edilmәsi
informasiya sorğusunun әn qısa zamanda tәmin edilmәsi

587 Aşağıdakı hansı variantda informasiyanın әldә olunma prinsipi düzgün qeyd olunmamışdır?

•

İnformasiyanın әldә olunmasının qanuniliyi
informasiya sorğusunun maneәsiz tәmin edilmәsi
informasiya sorğusunun sәrbәst tәmin edilmәsi
İnformasiya sorğusunun hәr şәxs üçün fәrqli şәrtlәrlә tәmin edilmәsi
informasiya sorğusunun hamı üçün bәrabәr şәrtlәrlә tәmin edilmәsi

588 İnformasiya әldә etmәk üçün yazılı vә ya şifahi şәkildә müraciәt edәn hüquqi vә ya fiziki şәxs
aşağıdakılardan hansıdır?

•

Bәlәdiyyә başçısı
informasiya sorğusu verәn
İnformasiya sahibi
Dövlәt orqanı
Xüsusi mülkiyyәt sahibi

589 İnformasiya әldә etmәk üçün yazılı vә ya şifahi müraciәt necә adlanır?
İnformasiya xidmәtlәri
İnformasiyanın yayılması
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•

Düzgün cavab yoxdur
İnformasiyanın açıqlanması
İnformasiya sorğusu

590 İnformasiya әldә etmәk hüququnu tәmin etmәk üçün dövlәt orqanları, bәlәdiyyәlәr, mülkiyyәt növündәn
asılı olmayaraq yaradılmış hüquqi şәxslәr vә fiziki şәxslәr necә adlanır?

•

İnformasiya sahibi
İnformasiyanın yayılması
İnformasiya xidmәtlәri
İnformasiya sorğusu
İnformasiyanın açıqlanması

591 Sorğu ilә müraciәt edәn hәr kәsi informasiya ilә tәmin etmәk üçün göstәrilәn fәaliyyәt necә adlanır?

•

Mәhkәmә xidmәtlәri
Bәlәdiyyә xidmәtlәri
İnformasiya xidmәtlәri
Dövlәt xidmәtlәri
İctimai informasiya

592 Qanunlarla vә ya digәr normativ hüquqi aktlarla müәyyәnlәşdirilәn ictimai vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi
prosesindә yaradılan vә ya әldә edilәn faktlar, rәylәr, bilgilәr necә adlanır?

•

İctimai informasiya
Hüquqi informasiya
Ümumi informasiya
Şәxsi informasiya
Mәxfi İnformasiya

593 Şәxsiyyәti birbaşa vә ya dolayısı ilә identiklәşdirmәyә imkan verәn hadisәlәr, fәaliyyәtlәr, vәziyyәtlәr
barәdә faktlar, rәylәr, bilgilәr necә adlanır?

•

Mәxfi mәlumat
Şәxsi mәlumat
Bәlәdiyyә mәlumatı
Dövlәt Mәlumatı
Hüquqi mәlumat

594 Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn “İnvestisiyaların dotasiya
olunması” hesabat formasına aid olan cәhәt

•

yeni müәssisәlәrin yaradılması motivlәri vә әsaslandırılmalarının tәhlili
maşınqayırma, yüngül sәnaye, toxuculuq sәnayesi, mәişәt xidmәti, mәnzilkommunal xidmәti vә elmitexniki
sektor xüsusi tәdqiq edilir
müәyyәn әraziyә kapital qoyuluşu etmәyә hazır olan müәssisәlәr reallaşdırdıqları investisiyalara görә dotasiya alır
mövcud olan inkişaf planlarının tәhlili
biznes inkubatorlara yeni işә başlayan sahibkarlara, sәnaye parklarında isә artıq fәaliyyәtlәrinin genişlәndirilmәsi
üçün lazımi şәrait yaradılması

595 Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn “çәtinliklәr haqqında
nәticәlәri” hesabat formasına aid olan cәhәt 1. mövcud olan inkişaf planlarının tәhlili 2. istehsal
potensiallarının müәyyәnlәşdirilmәsi 3. yeni müәssisәlәrin yaradılması motivlәri vә әsaslandırılmalarının
tәhlili 4. investor üçün torpaq sahәsinin mәnimsәnilmәsi

•

1,4
1,2,3
1,2,4
1,3,4
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2,3,4

596 Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn aktual şәraitin tәhlili
hesabat formasına aid olan cәhәt

•

hәr bir bәlәdiyyәdә öz sәlahiyyәti çәrçivәsindә vergi imtiyazına malik olan müәssisәlәr müәyyәn vergilәr
ödәnilmәsindәn azad olunur
maşınqayırma, yüngül sәnaye, toxuculuq sәnayesi, mәişәt xidmәti, mәnzilkommunal xidmәti vә elmitexniki
sektor xüsusi tәdqiq edilir
ayrıayrı müәssisәlәrә kömәk, maliyyәlәşmә mәnbәrәlәrinin cәlb edilmәsi
biznes inkubatorlara yeni işә başlayan sahibkarlara, sәnaye parklarında isә artıq fәaliyyәtlәrinin genişlәndirilmәsi
üçün lazımi şәrait yaradılması
müәyyәn әraziyә kapital qoyuluşu etmәyә hazır olan müәssisәlәr reallaşdırdıqları investisiyalara görә
dotasiyaların verilmәsi

597 Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn hansı hesabat formaları
hazırlana bilәr

•

hamısı
bәlәdiyyә işinin konkret prioritetlәri
investisiyaların dotasiya olunması
aktual şәraitin tәhlili
bәlәdiyyәnin iqtisadi inkişaf konsepsiyasının hazırlanması

598 Yerli özünüidarә orqanları tәrәfindәn sahibkarlığın inkişafına kömәk mәqsәdilә tәkcә götürülmüş bir
müәssisәyә kömәk aşağıdakı hansı işlәri görmәklә aparıla bilәr:

•

müәssisә üçün xüsusi dotasiya
sәrfәli biznes aparmaq üçün xüsusi әhәmiyyәti olan daşınmaz әmlakın verilmәsi
investor üçün ayrılan torpaq sahәlәrinin mәnimsәnilmәsi
hamısı

599 Hansı vasitәlәrlә әrazidә yerlәşәn vә bir vә ya neçә sahәdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr qrupuna
güzәştlәr edilir

•

vәtәndaşların dövlәtә vergi ödәmәlәri әvәzinә dövlәtin sәhmdar vәtәndaşlara sosial minimum hәcmindәn az
olmayaraq dividendlәr ödәmәsi ilә
heç biri
kreditlәşdirmә vә burada tәminatçı kimi çıxışetmә; yeni iş yerlәrinin açılmasına dotasiya
milli rifah, yaxud milli aktivlәr hesabı ölkәnin aktivlәrinin vә resurslarının tәkrar istehsalını azalması ilә
enerjinin alınması, saxlanması vә ötürülmәsi әsas etibarilә әnәnәvi texnologiyaların istehsalın mәhdudlaşdırılması
ilә

600 Yerli özünüidarә orqanları tәrәfindәn sahibkarlığın inkişafına kömәk bilavasitә hansı vasitәlәrlә hәyata
keçirilә bilәr

•

milli rifah, yaxud milli aktivlәr hesabı ölkәnin aktivlәrinin vә resurslarının tәkrar istehsalını azalması ilә
heç biri
enerjinin alınması, saxlanması vә ötürülmәsi әsas etibarilә әnәnәvi texnologiyaların istehsalın mәhdudlaşdırılması
ilә
kreditlәşdirmә vә burada tәminatçı kimi çıxışetmә; yeni iş yerlәrinin açılmasına dotasiya
vәtәndaşların dövlәtә vergi ödәmәlәri әvәzinә dövlәtin sәhmdar vәtәndaşlara sosial minimum hәcmindәn az
olmayaraq dividendlәr ödәmәsi ilә

601 Bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәtlәrinә vaxtından әvvәl xitam verilmә sәbәblәrinә aid olmayan variantı
qeyd edin

•

ardıcıl olaraq üç dәfә bәlәdiyyә iclaslarını üzrsüz sәbәbdәn buraxdıqda vә ya il әrzindә keçirilәn iclasların
yarısından çoxunda üzrsüz sәbәbdәn iştirak etmәdikdә.
İcra başçısının şәxsi qәrarı
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qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәti orqanlarında mәsul vәzifә tutduqda vә ya bәlәdiyyә qulluqçusu
kimi vәzifә tutduqda
bәlәdiyyә üzvlüyünә namizәdlәr üçün qanunla müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğun gәlmәdiyi aşkar edildikdә;
altı aydan artıq müddәtdә xәstәliyi ilә әlaqәdar vәzifәsini yerinә yetirmәsinin qeyrimümkünlüyü barәdә mәhkәmә
tәrәfindәn tәşkil edilmiş xüsusi hәkim komissiyasının rәyi olduqda

602 Aşağıdakılardan hansı cavab Bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәtlәrinә vaxtından әvvәl xitam verilmә
sәbәblәrindәn deyil?

•

qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәti orqanlarında mәsul vәzifә tutduqda vә ya bәlәdiyyә qulluqçusu
kimi vәzifә tutduqda;
Bәlәdiyyә sәdrinin tәkbaşına qәrarı
öz arzusu ilә bәlәdiyyә üzvlüyündәn çıxmaq barәdә yazılı әrizә verdikdә
bәlәdiyyә seçkilәri zamanı sәslәrin düzgün hesablanmadığı aşkar edildikdә;
bәlәdiyyә üzvlüyünә namizәdlәr üçün qanunla müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğun gәlmәdiyi aşkar edildikdә

603 Aşağıdakılardan hansı cavab Bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәtlәrinә vaxtından әvvәl xitam verilmә
sәbәblәrindәndir?

•

ardıcıl olaraq üç dәfә bәlәdiyyә iclaslarını üzrsüz sәbәbdәn buraxdıqda vә ya il әrzindә keçirilәn iclasların
yarısından çoxunda üzrsüz sәbәbdәn iştirak etmәdikdә.
Bütün cavablar doğrudur
qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәti orqanlarında mәsul vәzifә tutduqda vә ya bәlәdiyyә qulluqçusu
kimi vәzifә tutduqda
bәlәdiyyә üzvlüyünә namizәdlәr üçün qanunla müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğun gәlmәdiyi aşkar edildikdә
altı aydan artıq müddәtdә xәstәliyi ilә әlaqәdar vәzifәsini yerinә yetirmәsinin qeyrimümkünlüyü barәdә mәhkәmә
tәrәfindәn tәşkil edilmiş xüsusi hәkim komissiyasının rәyi olduqda;

604 Aşağıdakılardan hansı cavab Bәlәdiyyә üzvlәrinin sәlahiyyәtlәrinә vaxtından әvvәl xitam verilmә
sәbәblәrindәndir?

•

bәlәdiyyә seçkilәri zamanı sәslәrin düzgün hesablanmadığı aşkar edildikdә;
bәlәdiyyә üzvlüyünә namizәdlәr üçün qanunla müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğun gәlmәdiyi aşkar edildikdә
Bütün cavablar düzgündür
öz arzusu ilә bәlәdiyyә üzvlüyündәn çıxmaq barәdә yazılı әrizә verdikdә;
qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәti orqanlarında mәsul vәzifә tutduqda vә ya bәlәdiyyә qulluqçusu
kimi vәzifә tutduqda

605 Aşağıdakılardan hansı cavab bәlәdiyyә üzvünün sәlahiyyәtlәrinin itirilmәsi sәbәblәrindәn deyil?

•

vәfat etdikdә;
Bәlәdiyyә sәdrinin tәkbaşına qәrarı ilә
fәaliyyәt qabiliyyәtsizliyi vә ya mәhdud fәaliyyәt qabiliyyәti mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn edildikdә
barәsindә mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş ittiham hökmü vә ya tibbi xarakterli mәcburi tәdbirlәrin tәtbiqinә
dair qәrarı olduqda;
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlığından çıxdıqda, başqa dövlәtin vәtәndaşlığını qәbul etdikdә vә ya digәr
dövlәt qarşısında öhdәlik götürdükdә;

606 Aşağıdakılardan hansı cavab bәlәdiyyә üzvünün sәlahiyyәtlәrinin itirilmәsi sәbәblәrindәn biri deyil?

•

mәhkәmә tәrәfindәn ölmüş elan edildikdә vә ya itkin düşmüş hesab edildikdә.
İcra başçısının tәkbaşına qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlığından çıxdıqda, başqa dövlәtin vәtәndaşlığını qәbul etdikdә vә ya digәr
dövlәt qarşısında öhdәlik götürdükdә;
fәaliyyәt qabiliyyәtsizliyi vә ya mәhdud fәaliyyәt qabiliyyәti mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn edildikdә
vәfat etdikdә;

607 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә üzvünün sәlahiyyәtlәrinin itirilmәsi sәbәblәrindәn deyil?

•

mәhkәmә tәrәfindәn ölmüş elan edildikdә vә ya itkin düşmüş hesab edildikdә.
Bәlәdiyyә sәdrinin tәkbaşına qәrarı ilә
86/101

22.12.2016

Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlığından çıxdıqda, başqa dövlәtin vәtәndaşlığını qәbul etdikdә vә ya digәr
dövlәt qarşısında öhdәlik götürdükdә;
fәaliyyәt qabiliyyәtsizliyi vә ya mәhdud fәaliyyәt qabiliyyәti mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn edildikdә
vәfat etdikdә;

608 Aşağıdakılardan hansı cavab bәlәdiyyә üzvünün sәlahiyyәtlәrinin itirilmәsi sәbәblәrindәndir?

•

mәhkәmә tәrәfindәn ölmüş elan edildikdә vә ya itkin düşmüş hesab edildikdә.
Bütün cavablar düzgündür
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlığından çıxdıqda, başqa dövlәtin vәtәndaşlığını qәbul etdikdә vә ya digәr
dövlәt qarşısında öhdәlik götürdükdә;
fәaliyyәt qabiliyyәtsizliyi vә ya mәhdud fәaliyyәt qabiliyyәti mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn edildikdә
vәfat etdikdә

609 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә üzvünün sәlahiyyәtlәrinin itirilmәsi sәbәblәrindәndir?

•

vәfat etdikdә;
Bütün cavablar düzgündür
fәaliyyәt qabiliyyәtsizliyi vә ya mәhdud fәaliyyәt qabiliyyәti mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn edildikdә;
barәsindә mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş ittiham hökmü vә ya tibbi xarakterli mәcburi tәdbirlәrin tәtbiqinә
dair qәrarı olduqda;
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlığından çıxdıqda, başqa dövlәtin vәtәndaşlığını qәbul etdikdә vә ya digәr
dövlәt qarşısında öhdәlik götürdükdә;

610 Bәlәdiyyә üzvünün sәlahiyyәt müddәti neçә ildir?

•

1.0
5
3.0
4
2.0

611 Bәlәdiyyә sәdri olmadıqda onun sәlahiyyәtlәrini kim yerinә yetirir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Bәlәdiyyә sәdrinin müavini
İcra başçısı
Bәlәdiyyә üzvü
Baş nazir

612 Aşağıdakılardan hansı variant bәlәdiyyә sәdr müavininin vaxtından әvvәl vәzifәdәn azad edilmә
sәbәblәrindәn deyil?

•

әmәk qabiliyyәtinin fasilәsiz olaraq, 6 aydan çox müddәtdә tam itirmәsi ilә әlaqәdar vәzifәsini yerinә yetirә
bilmәdikdә
әmәk qabiliyyәtinin fasilәsiz olaraq, 1 hәftәdәn çox müddәtdә tam itirmәsi ilә әlaqәdar vәzifәsini yerinә yetirә
bilmәdikdә
bәlәdiyyә qәrarlarının icrasını tәmin etmәdikdә (qanunvericiliyә zidd olan vә hәlli imkan sәlahiyyәtlәrindәn
kәnar qәrarlar istisna olmaqla);
bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına sәrәncam verdikdә;
qanunvericiliklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 3 ay müddәtindә yerinә yetirmәdikdә;

613 Aşağıdakılardan hansı variant bәlәdiyyә sәdr müavininin vaxtından әvvәl vәzifәdәn azad edilmә
sәbәblәrindәn deyil?

•

әmәk qabiliyyәtinin fasilәsiz olaraq, 6 aydan çox müddәtdә tam itirmәsi ilә әlaqәdar vәzifәsini yerinә yetirә
bilmәdikdә
qanunvericiliklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 1 hәftә müddәtindә yerinә yetirmәdikdә;
bәlәdiyyә qәrarlarının icrasını tәmin etmәdikdә (qanunvericiliyә zidd olan vә hәlli imkan sәlahiyyәtlәrindәn
kәnar qәrarlar istisna olmaqla);
bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına sәrәncam verdikdә
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qanunvericiliklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 3 ay müddәtindә yerinә yetirmәdikdә

614 Aşağıdakılardan hansı cavab bәlәdiyyә sәdr müavininin vaxtından әvvәl vәzifәdәn azad edilmә
sәbәblәrindәn deyil?

•

qanunvericiliklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 3 ay müddәtindә yerinә yetirmәdikdә;
İcra başçısının tәkbaşına qәrarı ilә
bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına sәrәncam verdikdә;
öz arzusu ilә vәzifәdәn çıxmaq barәdә yazılı müraciәt etdikdә;
bәlәdiyyә qәrarlarının icrasını tәmin etmәdikdә (qanunvericiliyә zidd olan vә hәlli imkan sәlahiyyәtlәrindәn
kәnar qәrarlar istisna olmaqla);

615 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә sәdr müavininin vaxtından әvvәl vәzifәdәn azad edilmә sәbәblәrindәn
deyil?

•

әmәk qabiliyyәtinin fasilәsiz olaraq, 6 aydan çox müddәtdә tam itirmәsi ilә әlaqәdar vәzifәsini yerinә yetirә
bilmәdikdә
İcra başçısının şәxsi qәrarı ilә
bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına sәrәncam verdikdә;
öz arzusu ilә vәzifәdәn çıxmaq barәdә yazılı müraciәt etdikdә
bәlәdiyyә qәrarlarının icrasını tәmin etmәdikdә (qanunvericiliyә zidd olan vә hәlli imkan sәlahiyyәtlәrindәn
kәnar qәrarlar istisna olmaqla);

616 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә sәdrinin vaxtından әvvәl vәzifәdәn azad edilmә sәbәblәrindәn deyil?

•

әmәk qabiliyyәtinin fasilәsiz olaraq, 6 aydan çox müddәtdә tam itirmәsi ilә әlaqәdar vәzifәsini yerinә yetirә
bilmәdikdә;
әmәk qabiliyyәtinin fasilәsiz olaraq, 1 hәftәdәn çox müddәtdә tam itirmәsi ilә әlaqәdar vәzifәsini yerinә yetirә
bilmәdikdә
bәlәdiyyә qәrarlarının icrasını tәmin etmәdikdә (qanunvericiliyә zidd olan vә hәlli imkan sәlahiyyәtlәrindәn
kәnar qәrarlar istisna olmaqla);
bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına sәrәncam verdikdә
qanunvericiliklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 3 ay müddәtindә yerinә yetirmәdikdә

617 Aşağıdakılardan hansı variant bәlәdiyyә sәdrinin vaxtından әvvәl vәzifәdәn azad edilmә sәbәblәrindәn
deyil?

•

әmәk qabiliyyәtinin fasilәsiz olaraq, 6 aydan çox müddәtdә tam itirmәsi ilә әlaqәdar vәzifәsini yerinә yetirә
bilmәdikdә;
qanunvericiliklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 1 hәftә müddәtindә yerinә yetirmәdikdә;
bәlәdiyyә qәrarlarının icrasını tәmin etmәdikdә (qanunvericiliyә zidd olan vә hәlli imkan sәlahiyyәtlәrindәn
kәnar qәrarlar istisna olmaqla);
bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına sәrәncam verdikdә
qanunvericiliklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 3 ay müddәtindә yerinә yetirmәdikdә;

618 Aşağıdakılardan hansı variant bәlәdiyyә sәdrinin vaxtından әvvәl vәzifәdәn azad edilmә sәbәblәrindәn
deyil?

•

qanunvericiliklә üzәrinә qoyulmuş vәzifәlәri 3 ay müddәtindә yerinә yetirmәdikdә
İcra başçısının tәkbaşına qәrarı ilә
bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına sәrәncam verdikdә;
öz arzusu ilә vәzifәdәn çıxmaq barәdә yazılı müraciәt etdikdә;
bәlәdiyyә qәrarlarının icrasını tәmin etmәdikdә (qanunvericiliyә zidd olan vә hәlli imkan sәlahiyyәtlәrindәn
kәnar qәrarlar istisna olmaqla);

619 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә sәdrinin vaxtından әvvәl vәzifәdәn azad edilmә sәbәblәrindәn deyil?

•

әmәk qabiliyyәtinin fasilәsiz olaraq, 6 aydan çox müddәtdә tam itirmәsi ilә әlaqәdar vәzifәsini yerinә yetirә
bilmәdikdә;
İcra başçısının şәxsi qәrarı ilә
bәlәdiyyә iclasının sәlahiyyәtlәrinә aid olan mәsәlәlәr barәdә tәkbaşına sәrәncam verdikdә;
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öz arzusu ilә vәzifәdәn çıxmaq barәdә yazılı müraciәt etdikdә
bәlәdiyyә qәrarlarının icrasını tәmin etmәdikdә (qanunvericiliyә zidd olan vә hәlli imkan sәlahiyyәtlәrindәn
kәnar qәrarlar istisna olmaqla);

620 Bәlәdiyyәlәrin icra aparatına kim rәhbәrlik edir?

•

Baş nazir
Bәlәdiyyә sәdri
Bәlәdiyyәnin vәzifәli şәxsi
Bәlәdiyyә üzvü
İcra başçısı

621 Bәlәdiyyәnin daimi vә başqa komissiyalarının әsas vәzifәlәrinә aid olmayan variantı qeyd edin:

•

seçicilәrin tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsinin tәşkilinә vә yoxlanılmasına kömәk etmәk
Bәlәdiyyә başçısını vәzifәdәn azad etmәk
bәlәdiyyә iclaslarında müzakirә üçün qәrar layihәlәri hazırlamaq
yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri müzakirә etmәk
bәlәdiyyә vә onun icra aparatı üçün tәkliflәr hazırlamaq

622 Aşağıdakılardan hansı Bәlәdiyyәnin daimi vә başqa komissiyalarının әsas vәzifәlәrinә aid deyil?

•

seçicilәrin tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsinin tәşkilinә vә yoxlanılmasına kömәk etmәk
Bәlәdiyyә başçısını vәzifәyә tәyin etmәk
bәlәdiyyә iclaslarında müzakirә üçün proqramlar, arayışlar, qәrar layihәlәri vә başqa materiallar hazırlamaq
yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri müzakirә etmәk
bәlәdiyyә vә onun icra aparatı üçün tәkliflәr hazırlamaq;

623 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” qanuna әsasәn Bәlәdiyyә seçkilәrindә seçilmiş, mandatı әrazi seçki
komissiyası tәrәfindәn tәsdiq edilmiş şәxs necә adlanır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Bәlәdiyyә üzvü
Bәlәdiyyә başçısı
Bәlәdiyyә qulluqçusu
Bәlәdiyyә sәdri

624 Bәlәdiyyә seçkilәrindә seçilmiş, mandatı әrazi seçki komissiyası tәrәfindәn tәsdiq edilmiş şәxs necә
adlanır?

•

Yerli icra hakimi
Bәlәdiyyә qulluqçusu
Bәlәdiyyә başçısı
Bәlәdiyyә üzvü
Bәlәdiyyә sәdri

625 Sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri hәll etmәk üçün bәlәdiyyә qulluğunun tәşkili
mәqsәdilә bәlәdiyyә tәrәfindәn yaradılan vә dövlәt orqanları sisteminә daxil olmayan orqanlar necә adlanır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Bәlәdiyyә orqanları
Milli Mәclis
Yerli icra hakimiyyәti
Konstitusiya mәhkәmәsi

626 “Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” qanuna әsasәn Sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә yerli әhәmiyyәtli
mәsәlәlәri hәll etmәk üçün bәlәdiyyә qulluğunun tәşkili mәqsәdilә bәlәdiyyә tәrәfindәn yaradılan vә dövlәt
orqanları sisteminә daxil olmayan orqanlardır
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•

Nazirliklәr
Bәlәdiyyә orqanları
Milli Mәclis
Yerli icra hakimiyyәti
Konstitusiya mәhkәmәsi

627 Bәlәdiyyә әhalisinin hәyat fәaliyyәtinin bilavasitә tәmin edilmәsi ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının
Konstitusiyası vә qanunları ilә müәyyәnlәşdirilәn mәsәlәlәr necә adlanır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәr
Respublika sәviyyәli mәsәlәlәr
Beynәlxalq әhәmiyyәtli mәsәlәlәr
Qlobal mәsәlәlәr

628 Aşağıdakılardan hansı bәlәdiyyә әhalisinin hәyat fәaliyyәtinin bilavasitә tәmin edilmәsi ilә bağlı
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası vә qanunları ilә müәyyәnlәşdirilәn mәsәlәlәrdir:

•

Lokal mәsәlәlәr
Yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәr
Respublika sәviyyәli mәsәlәlәr
Beynәlxalq әhәmiyyәtli mәsәlәlәr
Qlobal mәsәlәlәr

629 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” Qanuna әsasәn Yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәr barәsindә vәtәndaşların
rәyinin öyrәnilmәsi necә adlanır?

•

Yerli vәtәndaş sәsvermәsi
Bәlәdiyyә seçkilәri
Ümumxalq sәsvermәsi
Bütün cavablar düzgündür
Yerli rәy sorğusu

630 Yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәr barәsindә vәtәndaşların rәyinin öyrәnilmәsi necә adlanır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Yerli rәy sorğusu
Bәlәdiyyә seçkilәri
Ümumxalq sәsvermәsi
Yerli vәtәndaş sәsvermәsi

631 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” Qanuna әsasәn yerli özünüidarә orqanlarında tәşkilatçılıq
sәrәncamçılıq funksiyalarını yerinә yetirәn vә dövlәt qulluqçuları kateqoriyasına aid olmayan, kontrakt
(әmәk müqavilәsi) üzrә işlәyәn şәxs necә adlanır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Bәlәdiyyә orqanlarının vәzifәli şәxsi
Bәlәdiyyә üzvü
Bәlәdiyyә qulluqçusu
Bәlәdiyyә sәdri

632 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” Qanuna әsasәn yerli özünüidarә orqanlarında tәşkilatçılıq
sәrәncamçılıq funksiyalarını yerinә yetirәn vә dövlәt qulluqçuları kateqoriyasına aid olmayan, kontrakt
(әmәk müqavilәsi) üzrә işlәyәn şәxsdir:

•

Bәlәdiyyә başçısı
Bәlәdiyyә orqanlarının vәzifәli şәxsi
Bәlәdiyyә üzvü
Bәlәdiyyә qulluqçusu
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Bәlәdiyyә sәdri

633 Aşağıdakılardan hansı variantda “Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” Qanuna әsasәn bәlәdiyyәyә mәnsub
olan bütün növ daşınar vә daşınmaz әmlak düzgün qeyd olunmuşdur?

•

Hüquqi mülkiyyәt
Bәlәdiyyә mülkiyyәti
Dövlәt mülkiyyәti
Şәxsi mülkiyyәt
Xüsusi mülkiyyәt

634 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” Qanuna әsasәn bәlәdiyyәyә mәnsub olan bütün növ daşınar vә
daşınmaz әmlakdır:

•

Hüquqi mülkiyyәt
Bәlәdiyyә mülkiyyәti
Dövlәt mülkiyyәti
Özәl mükliyyәt
Xüsusi mülkiyyәt

635 Aşağıdakılardan hansı “Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” Qanuna әsasәn yerli özünüidarә orqanlarının
sәlahiyyәtlәrini icra etmәk üçün hәmin orqanlarda daimi peşә fәaliyyәtidir?

•

Bәlәdiyyә başçısı
Bәlәdiyyә qulluğu
Bәlәdiyyә üzvü
İcra başçısı
Bәlәdiyyә sәdri

636 Bәlәdiyyәlәrin statusu haqqında” Qanuna әsasәn yerli özünüidarә orqanlarının sәlahiyyәtlәrini icra
etmәk üçün hәmin orqanlarda daimi peşә fәaliyyәti necә adlanır?

•

Bәlәdiyyә başçısı
Bәlәdiyyә qulluğu
Bәlәdiyyә üzvü
Bәlәdiyyә işçisi
Bәlәdiyyә sәdri

637 Bәlәdiyyә üzvlәrinin (sәdr vә onun müavinlәri daxil olmaqla) say hәddi hәr bir bәlәdiyyәdә
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş üzvlәrin sayından asılı olaraq qeyd edilmişdir. Qanuna әsasәn düzgün
variant hansıdır?

•

17 vә ya 19 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә9 üzv
17 vә ya 19 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә — 5 üzv.
17 vә ya 19 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә7 üzv
17 vә ya 19 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә6 üzv
17 vә ya 19 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә8 üzv

638 Bәlәdiyyә üzvlәrinin (sәdr vә onun müavinlәri daxil olmaqla) say hәddi hәr bir bәlәdiyyәdә
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş üzvlәrin sayından asılı olaraq qeyd edilmişdir. Qanuna әsasәn düzgün
cavab hansıdır?

•

13 vә ya 15 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә8 üzv
13 vә ya 15 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә — 4 üzv
13 vә ya 15 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә6 üzv
13 vә ya 15 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә5 üzv
13 vә ya 15 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә7 üzv
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639 Bәlәdiyyә üzvlәrinin (sәdr vә onun müavinlәri daxil olmaqla) say hәddi hәr bir bәlәdiyyәdә
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş üzvlәrin sayından asılı olaraq qeyd edilmişdir. Qanuna әsasәn düzgün
cavabı qeyd edin:

•

9 vә ya 11 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә7 üzv
9 vә ya 11 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә — 3 üzv
9 vә ya 11 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә5 üzv
9 vә ya 11 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә4 üzv
9 vә ya 11 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә6 üzv

640 Bәlәdiyyә üzvlәrinin (sәdr vә onun müavinlәri daxil olmaqla) say hәddi hәr bir bәlәdiyyәdә
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş üzvlәrin sayından asılı olaraq qeyd edilmişdir. Qanuna әsasәn düzgün
variantı qeyd edin:

•

5 vә ya 7 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә6 üzv
5 vә ya 7 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә — 2 üzv
5 vә ya 7 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә4 üzv
5 vә ya 7 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә3 üzv
5 vә ya 7 üzvü olan bәlәdiyyәlәrdә5 üzv

641 Sistemli yanaşmanın mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

•

Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, koordinasiya
Mәqsәdqoyuluşu, minimal xәrclәrlә mәqsәdә çatma, hәrtәrәfli qiymәtlәndirmә
Mәqsәdqoyuluşu, koordinasiya, hәrtәrәfli qiymәtlәndirmә
Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, kommunikasiya
Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, nәzarәt

642 “Sistem” dedikdә nә başa düşülür?

•

İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә yönәldilәn mәqsәdyönlü tәsirdir
Qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu surәtdә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur
Bir biri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olmayıb müstәqil fәaliyyәt göstәrәn, ümumi tam ilә heç bir әlaqәsi olmayan
elementlәrin mәcmusudur
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan, fәaliyyәtlәri vahid mәqsәdә doğru yönәlәn, tamın xarakteristikasına hәr birinin
töhfә verdiyi elementlәrin mәcmusu başa dülülür

643 Aşağıdakılardan hansı Yerli özünüidarәetmә orqanlarının vergi yolu ilә gәlir әldә etmәlәrinin
metodlarına aiddir?

•

Vergi mәnbәyinin paylanması
Dövlәt orqanlarına aid vergilәrin bәzilәrindәn müxtәlif miqdarda pay verilmәsi
"Yüzdәbirlәr metodu" ilә gәlir әldә etmәk
Bütün cavablar düzgündür
Qeyrimәhdud vergiqoyma sәlahiyyәtinin verilmәsi

644 Aşağıdakılardan hansı Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin formalaşma mexanizminin yollarına aiddir?

•

Dövlәtsizlәşdirmә, Şәxsilәşdirmә
Lokallaşdırma, Dövlәtsizlәşdirmә
Lokallaşdırma, bәlәdiyyә müәssisәlәrinin yaradılması
Dövlәtsizlәşdirmә, bәlәdiyyә müәssisәlәrinin yaradılması
Şәxsilәşdirmә, bәlәdiyyә müәssisәlәrinin yaradılması

645 Bәlәdiyyә mülkiyyәtinin formalaşma mexanizminin neçә yolu var?

•

6
4
3
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•

2
5

646 ............ Bәlәdiyyә mülkiyyәti münasibәtlәrinin reallaşdırırlmasının çoxcәhatәli vasitәsi olub, mülkiyyәt
subyekti qismindә çıxış edәn bәlәdiyyәlәrә sahib olduqları obyektlәrә münasibәtdә öz baxışlarına әsasәn
çıxış etmәk hüququ verir.

•

Tәşkiletmә
İdarәetmә
Әmretmә
Sәrәncamvermә
İcraetmә

647 ..................... bәlәdiyyә orqanının öz arzu vә istәyinә uyğun olaraq mülkiyyәt obyektlәrinin tәyinatı üzrә
tәtbiqi ilә bağlı olan mülkiyyәt münasibәtlәridir.

•

Tәşkiletmә
Sәrәncanvermә
Әmretmә
İstifadәetmә
İdarәetmә

648 ............... bәlәdiyyә mülkiyyәtinin ilkin forması olub hüquqi vә rәsmi şәkildә onun subyektә tәhkim
olunmasını әks etdirir.

•

Tәşkiletmә
Sәrәncamvermә
İstifadәetmә
Sahibolma
İdarәetmә

649 ............... obyektin müәyyәn subyektә mәxsus olması ilә xarakterizә edilir.

•

Obyekt
Maliyyә
Tәsәrrüfat
Mülkiyyәt
Varlıq

650 Bәlәdiyyә mәclisinin sәlahiyyәtlәrinә aid olan variantı qeyd edin?

•

yerli vergi vә ödәnişlәrin müәyyәn edilmәsi
bәlәdiyyә mülkiyyәtinә sahiblik, ondan istifadә vә onun barәsindә sәrәncam
yerli büdcәnin vә onun icrası haqqında hesabatların tәsdiq edilmәsi
Bütün cavablar düzgündür
yerli sosial inkişaf vә sosial müdafiә proqramlarının qәbulu vә icra edilmәsi

651 Aşağıdakılardan hansı Bәlәdiyyә mәclisinin sәlahiyyәtlәrinә aiddir?

•

bәlәdiyyә sәdrinin müavinin seçilmәsi
yerli vergi vә ödәnişlәrin müәyyәn edilmәsi
bәlәdiyyә reqlamentinin tәsdiq edilmәsi
Bütün cavablar düzgündür
bәlәdiyyә sәdrinin seçilmәsi

652 Modellәşdirmә üsulları hansılardır?

•

әsas, kömәkçi
Maddi, ideal
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daxili, mәnәvi
maddi, mәnәvi
Daxili, xarici

653 Modellәşdirmә üsulları neçә qrupa bölünür?

•

6
4
3
2
5

654 Tәdqiqаt prеdmеtinin müәyyәn cәhәtlәrini, әlаqәlәrini, funksiyаlаrını bәnzәr ifаdә еdәn еlеmеntlәr
sistеmi necә adlanır?

•

Forma
Prinsip
Funksiya
Model
Qanunauyğunluq

655 Qeyri Hökumәt tәşkilatları haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

2004
2002
2001
2000
2003

656 Azәrbaycanda yaradılan ilk vәtәndaş cәmiyyәti hansıdır?

•

“Yaşlılara Xalq Yardımı Komitәsi”
“Vәtәndaşlara Xalq Yardımı Komitәsi”
“Azәrbaycana Xalq Yardımı Komitәsi”
“Qarabağa Xalq Yardımı Komitәsi”
“Kimsәsizlәrә Xalq Yardımı Komitәsi”

657 Azәrbaycan ilk vәtәndaş cәmiyyәti nә vaxt yaradılıb?

•

1985
1987
1988
1989
1986

658 Maliyyәlәşdirilmәsi bilavasitә Azәrbaycan Respublikasının dövlәtbüdcәsi vә Naxçıvan Muxtar
Respublikasının büdcәsi hesabına hәyata keçirilәn idarә vә tәşkilatlar necә adlanır?

•

Büdcә tәşkilatı
Yerli icra hakimiyyәti tәşkilatı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının tәşkilatı
Dövlәt tәşkilatı
Bәlәdiyyә tәşkilatı

659 Konkret dövr üçün ölkәdә maliyyә vәsaitlәrinin yaranma mәnbәlәri vә istifadә istiqamәtlәri barәdә
mәlumatları özündә әks etdirәn maliyyә sәnәdi necә adlanır?
Toplu xәrc balansı
Yerli icra hakimiyyәti balansı
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•

Bәlәdiyyә balansı
Toplu gәlir balansı
toplu maliyyә balansı

660 Azәrbaycan Respublikasının adından bağlanılmış müqavilәlәrin öhdәliklәri üzrә ödәnilmәli olan borc
necә adlanır?

•

Şәxsi borc
dövlәt borcu
Bәlәdiyyә borcu
Hüquqi borcu
Fiziki borc

661 Dövlәt büdcәsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsi vә yerli büdcәlәrin tәrkibindә konkret
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün formalaşan vә istifadә edilәn pul vәsaiti necә adlanır?

•

Bәlәdiyyә büdcәdәnkәnar fondu
mәqsәdli büdcә fondları
Dövlәt social müdafiә fondu
Yerli icra hakimiyyәti fondu
Bәlәdiyyә fondu

662 Dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsinә, yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә
әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaiti necә adlanır?

•

Qrant
Subsidiya
Subvensiya
Dotasiya
Ssuda

663 Mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin hәyata keçirilmәsi üçün dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan Muxtar
Respublikasının büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә verilәn, lakin hәmin mәqsәd üçün vә ya müәyyәn edilmiş
müddәtdә istifadә edilmәdikdә geri qaytarılan maliyyә vәsaiti necә adlanır?

•

Subvensiya
Subsidiya
Dotasiya
Ssuda
Qrant

664 Daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına әvәzsiz verilәn mәqsәdli maliyyә yardımı necә adlanır?

•

Subvensiya
Dotasiya
Ssuda
Subsidiya
Qrant

665 Dövlәt büdcәsindәn Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә onların gәlir vә
xәrclәrini tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә әvәzsiz verilәn maliyyә vәsaiti necә adlanır?

•

Subvensiya
Dotasiya
Gәlir
Ssuda
Subsidiya
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666 Dövlәt büdcәsinin mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәrindәn Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcәsinә, yerli
büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә, yerli büdcәlәrdәn bәlәdiyyә tәşkilatlarına qaytarılmaq şәrti ilә il әrzindә
müәyyәn müddәtә verilәn maliyyә vәsaiti necә adlanır?

•

Naxçıvan Muxtar Respublikasının gәliri
büdcә ssudaları
Büdcә xәrclәri
Büdcә defisiti
Büdcә gәliri

667 Dövlәt büdcәsindә müәyyәn edilәn normativlәrә uyğun olaraq dövlәt büdcәsi gәlirlәrindәn yerli gәlirlәr
çıxıldıqdan sonra formalaşan gәlir necә adlanır?

•

Bәlәdiyyә xәrci
Yerli icra hakimiyyәtinin gәliri
Mәrkәzlәşdirilmiş gәlir
Mәrkәzlәşdirilmiş xәrc
Bәlәdiyyә gәliri

668 Büdcә tәsnifatına uyğun olaraq maliyyәlәşdirilmәsi yerli gәlirlәr vә mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәrdәn
ayrılan vәsait hesabına hәyata keçirilәn xәrclәr necә adlanır?

•

Yerli gәlir
Yerli xәrc
Yerli icra hakimiyyәtinin gәlirlәri
Mәrkәzlәşdirilmiş xәrc
Mәrkәzlәşdirilmiş gәlir

669 Büdcә tәsnifatına uyğun olaraq dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulan müvafiq orqanların fәaliyyәtinin vә
tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı xәrclәr necә adlanır?

•

Mәrkәzlәşdirilmiş gәlirlәr
Mәrkәzlәşdirilmiş xәrclәr
Büdcә defisiti
Yerli gәlirlәr
Yerli xәrclәr

670 Dövlәt büdcәsindә müәyyәn edilәn normativlәr әsasında formalaşan ayrıayrı şәhәr vә rayonlar üzrә
gәlir necә adlanır?

•

Dövlәt xәrci
Yerli gәlir
Büdcә gәliri
Yerli xәrc
Dövlәt gәliri

671 Üzvi idarәetmә hansı yanaşmada tәzahür edir

•

hamısı
davranışlı
inteqral
paketli
proqram mәqsәdli

672 Üzvi idarәetmә aşağıdakı hansı xüsusiyyәtә malik deyil:

•

özünәnәzarәt vә әhali tәrәfindәn nәzarәt
lәng vә qeyridәqiq quruluş
hakimiyyәtin biliyә vә tәcrübәyә arxalanması
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dәyişikliklәrә hazırolma
dinamik vә sәrt şәkildә müәyyәnlәşmәyәn vәzifәlәr

673 Üzvi idarәetmә aşağıdakı hansı xüsusiyyәtә malikdir:

•

hakimiyyәtin biliyә vә tәcrübәyә arxalanması
hamısı
özünәnәzarәt vә әhali tәrәfindәn nәzarәt
dinamik vә sәrt şәkildә müәyyәnlәşmәyәn vәzifәlәr
dәyişikliklәrә hazırolma

674 Bәlәdiyyә idarәçiliyini dolğun şәkildә hansı idarәetmә növü ifadә edir

•

heç biri
üzvi
orta
texnologiyalı
riskli

675 Mexaniki idarәetmә növünә aiddir:

•

mühafizәkar, qeyriçevik quruluş
dәyişikliklәrә müqavimәt
iyerarxik hakimiyyәt xәtti vә nәzarәt
standart vә sabit vәzifәlәr
hamısı

676 Bәlәdiyyә yerli özünüidarә kimi mexaniki idarәetmә növünü ....... edir

•

rәdd
hәlledici әhәmiyyәt kәsb
hamısı
әhatә
tәsdiq

677 Әrazinin (şәhәrin) inkişafı korporasiyasının әsas funksiyası –

•

әtraf mühitin dövriyyәsindәn “havayı әmtәә” kimi istifadә tendensiyasına son qoymaqdır
әrazinin sosialiqtisadi inkişafının biznesproqnozunun hazırlanması vә onun yerinә yetirilmәsinin tәşkili, işlәrin
görülmәsi üçün maliyyә vәsaitlәrinin okkutunisiyası vә әrazidә layihә vә tikintilәrin koordinasiyasıdır
heç biri
bu zaman mәcmu ictimai mәhsulun vә milli gәlirin bölgüsü vә yenidәn bölgüsü hәyata keçirilir
iqtisadiyyatın normal tәnzimlәnmәsi vә sәmәrәli fәaliyyәti üçün dövlәtin hüquqi tәminatı vә müdafiәsi
sahәsindәki işi

678 Aşağıdakı hansı resursları birlәşdirmәklә bәlәdiyyә mәsәlәlәri hәll edilә bilәr

•

maliyyә
informasiya
intellektual
hamısı
maddi

679 Әrazi sosial tәsәrrüfatçılığı birbaşa istehsal infrastrukturanın hansı sahәlәri ilә әlaqәdardır

•

su tәsәrrüfatı obyektlәri
hamısı
elektrik enerjisi obyektlәri
qaz tәchizatı obyektlәri
yollar
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680 Әrazi sosial tәsәrrüfatçılığı .......... malik olur

•

hamısı
sәrnişin nәqliyyatına
tәhsil obyektlәrinә
mәişәt xidmәtinә
mәnzil vә kommunal tәsәrrüfatına

681 Sosial mәsuliyyәt isә özündә birlәşdirir –

•

etikanın qızıl qaydasının, halallığın, әdalәtliyin, utilitarizmin vә insan haqlarının gözlәnilmәsini
qadınlara, qocalara, uşaqlara vә milli azlıqlara qarşı hüquq bәrabәrliyinin pozulmasının (ayrıseçkiliyin)
olmamasını
әtraf mühitin qorunmasını, yәni qeyriekoloji mәhsulların istehsalının dayandırılmasını
hamısı
istehlakçılar, investorlar vә firma әmәkdaşları haqlarının gözlәnilmәsini birlәşdirir

682 Azәrbaycanda neçәnci ildә Regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı qәbul olunmuşdur

•

2006ci ildә
1994ci ildә
2003cü ildә

683 Bәlәdiyyә orqanları sosial sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr

•

yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr
sosial yardım, tәhsil
sәhiyyә, sanitar nәzarәti
әrazi tәchizatı vә ictimai himayә
ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәyyәnlәşdirmә vә yerinә yetirmә

684 Bәlәdiyyә orqanları sosial sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir

•

sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı vә ictimai himayә
yaşıllaşdırma işlәri, ictimai nәqliyyat, küçәlәrin vә yolların saxlanması, bәlәdiyyә mәnzillәri, fәrdi tikintinin vә
ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin tәnzimlәnmәsi
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı, yerli maliyyә
yerli vergilәr, bәlәdiyyә mülkiyyәti, bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri

685 Bәlәdiyyә orqanları yerli tәsәrrüfat sahәsindә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr

•

texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilәr
küçәlәrin vә yolların saxlanması
ictimai nәqliyyat
yaşıllaşdırma işlәri

686 Bәlәdiyyә orqanları yerli tәsәrrüfat sahәsindә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir

•

texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı;
yaşıllaşdırma işlәri; ictimai nәqliyyat
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr; bәlәdiyyә mülkiyyәti
bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı
ictimai himayә, ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәyyәnlәşdirmә vә yerinә
yetirmә

687 Bәlәdiyyә orqanları iqtisadi sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr
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•

bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri
fәrdi tikintinin vә ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin tәnzimlәnmәsi
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı münasibәtlәri
yerli maliyyә münasibәtlәri
yerli vergilәr münasibәtlәri

688 Bәlәdiyyә orqanları iqtisadi sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir

•

texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı;
yaşıllaşdırma işlәri; ictimai nәqliyyat
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr; bәlәdiyyә mülkiyyәti
küçәlәrin vә yolların saxlanması, bәlәdiyyә mәnzillәri; fәrdi tikintinin vә ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin
tәnzimlәnmәsi
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı
ictimai himayә, ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәyyәnlәşdirmә vә yerinә
yetirmә

689 Bazar infrastrukturuna daxil deyil

•

qiymәt siyasәti
yarmarkalar
birjalar
bank sistemi
vergibüdcә sistemi

690 Bazar infrastrukturuna daxildir:

•

hamısı
birjalar
vergibüdcә sistemi
bank sistemi
yarmarkalar

691 İstehsal infrastrukturun әsas funksional tәyinatı hansıdır

•

ictimai istehsalın fәaliyyәtini tәmin etmәkdir
heç biri
ictimaifaydalı, qeyriistehsal, elmi, idarәetmә, hüquqi, mühafizә vә başqa xidmәtlәr göstәrmirlәr
әmtәә nomenklaturasını diversifikasiya etmәklә vә böyük gәlirli bazara tez bir zamanda daxil olmağı tәmin
etmәkdir
istifadә edilәn vergilәrin müntәzәmliyini, sabitliyini, münasibliyini vә ucuzluğunu tәmin etmәkdir

692 İnfrastrukturun növlәrinә daxil olmayanı seçin

•

bazar
institutual (tәsisat)
sosial
istehsal (maddi)
restrukturizasiya

693 İnfrastrukturun növlәrinә daxildir

•

istehsal (maddi)
hamısı
bazar
institutual (tәsisat)
sosial

694 İnfrastruktur –
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•

hamısı
әsas fәaliyyәtә münasibәtdә kömәkçi vә yardımçı xidmәtlәri hәyata keçirәn sfera sayılır
"Mәqsәdlәr ağacı"nın sıfır sәviyyәsi proqramın başlanğıc nöqtәsi sayılır
mülkiyyәtçilәrin dәyişdirilmәsi yolu ilә bәlәdiyyә mülkiyyәti obyektlәrinin fәaliyyәt effektinin artırılması sayılır
maraq vә tәlәbatlarını tam şәkildә әks etdirәn sosial siyasәt ilә şәrtlәnәn yayılma vә effektivlik miqyası sayılır

695 “Yerli inhisarçılıq”a aid olmayan xüsusiyyәti tapın

•

ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәri üçün rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib çıxaran yerli sifarişlәrdәn suiistifadә
edilmәsi
bank kreditlәri almaq istәyәnlәrin qarşısında qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayan şәrtlәrin qoyulması vә bu
şәrtlәrin sәrtlәşdirilmәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin yerli bazarlara daxil olmasının mәhdudlaşdırılması üçün hüquqitәşkilati vә iqtisadi
әngәllәrin yaradılması
rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına sәbәb ola bilәn hallarda, yerli tәsәrrüfat subyektlәrinә birtәrәfli üstünlük yaratmaq
mәqsәdilә bәlәdiyyә mülkiyyәti obyektlәrindәn, yerli büdcәnin vә s. işlәrindәn vә hәmçinin, büdcәdәnkәnar
fondlardan istifadә edilmәsi
yerli bazarlarda dominantlıq edәn yerli tәsәrrüfat subyektlәri vә ya onların birliklәrinә birtәrәfli qaydada
üstünlüklәr verәn vergi vә s. güzәştlәrinin müәyyәn edilmәsi

696 “Yerli inhisarçılıq”a aid olan xüsusiyyәti tapın

•

hamısı
tәsәrrüfat subyektlәrinin yerli bazarlara daxil olmasının mәhdudlaşdırılması üçün hüquqitәşkilati vә iqtisadi
әngәllәrin yaradılması
rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına sәbәb ola bilәn hallarda, yerli tәsәrrüfat subyektlәrinә birtәrәfli üstünlük yaratmaq
mәqsәdilә bәlәdiyyә mülkiyyәti obyektlәrindәn, yerli büdcәnin vә s. işlәrindәn vә hәmçinin, büdcәdәnkәnar fond
lardan istifadә edilmәsi
yerli bazarlarda dominantlıq edәn yerli tәsәrrüfat subyektlәri vә ya onların birliklәrinә birtәrәfli qaydada
üstünlüklәr verәn vergi vә s. güzәştlәrinin müәyyәn edilmәsi
ayrıayrı tәsәrrüfat subyektlәri üçün rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına gәtirib çıxaran yerli sifarişlәrdәn suiistifadә
edilmәsi

697 Rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına sәbәb ola bilәn hallarda, yerli tәsәrrüfat subyektlәrinә birtәrәfli
üstünlük yaratmaq mәqsәdilә bәlәdiyyә mülkiyyәti obyektlәrindәn, yerli büdcәnin vә s. işlәrindәn vә
hәmçinin, büdcәdәnkәnar fondlardan istifadә edilmәsi” inhisarçılıqın hansı formasına aiddir

•

sahә inhisarçılığı
yerli inhisarçılıq
maliyyәkredit inhisarçılığı
tәsәrrüfat subyektlәrinin inhisarçılığı
tәbii inhisarçılıq

698 Operativ xidmәtlәr –

•

heç biri
müqavilә ilә fәaliyyәt göstәrirlәr, xidmәt sahәlәri dar çәrçivәdәdir
sәrbәst, son mәqsәdlәrә malik olmayan inzibati qurumlardır, bu xidmәt növünә ehtiyac olduqda yardımlar göstәrә
bilәrlәr
sәrbәst, son mәqsәdlәrә malik olmayan inzibati qurumlardır, onların fәaliyyәti digәr xidmәtlәrә, müxtәlif vәsaitlәrә
vә ya xidmәtlәrә sәrәncamın verilmәsi formasında maddi vә qeyrimaddi xarakterli yardımların göstәrilmәsindәn
ibarәtdir
bilavasitә әhaliyә xidmәt göstәrәn inzibati vahidlәr bununla da bu inzibati idarәnin vә ya xidmәtin, mәsәlәn, poçt
bölmәsinin, bәlәdiyyә kitabxanasının, prefekturada şәxsiyyәt vәsiqәsi bürosunun yaradılması ilә әlaqәdar
mәsәlәlәri hәyata keçirir

699 Heyәtin bölgüsü prosesi ..... nәzәrdә tutur

•

fәrdi sahibkarlığa kömәyi, yeni yaradılmış müәssisәlәrә torpaq sahәsinin ayrılmasını
bәlәdiyyә mülkiyyәt obyektlәrinin özәl müәssisәlәrә icarәyә verilmәsini
dövlәt qulluqçularının tәdrisi, seçilmәsi vә tәyin olunmasını
mәqsәdlәrdә vә mәqsәdlәrin qarşılıqlı әlaqәsindә cәmlәnmәni
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700 E.Fоr öz konsepsiyasında –

•

hökumәtә fәaliyyәtlәri ilә әlaqәdar informasiyaların yığılması işinin tәşkilindә yeni metodlardan istifadәni dә
tәklif edir
etibarlı, möhkәm, iradәli hakimiyyәtin olğunu nәzәrә alaraq dövlәtә etimatını qeyd edirdilәr
xalqla hakimiyyәt arasında heç bir problemin olmadığını qeyd edirdilәr
gәlir vergisinin daha dinamik olduğu üçün mәrkәzi idarә tәrәfindәn, daşınmaz әmlakdan alınan vergilәri, o
cümlәdәn bina vә әrazi vergisinin yerli özünüidarәlәr tәrәfindәn müәyyәn edilib, toplanmasını tәklif edir
yerli hakimiyyәt orqanlarının sәlahiyyәti, xüsusәn dә bәlәdiyyә vә kommunalar sәviyyәsindә әhәmiyyәtli surәtdә
genişlәndimәyi, zәhmәtkeşlәri dövlәt işlәrini idarәetmәyә geniş cәlb etmәyә tәklif edirdi
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