Xidmətin məzmunu :


Küçə reklamı lövhəsinin yerləşdirilməsinə görə birdəfəlik icazənin verilməsi

Xidmətin aid olduğu təsnifat :


Sahibkarlıq və biznes fəaliyyəti

Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :


İcra Hakimiyyəti Başçısı yanında Küçə reklamlarının yerləşdirilməsi, yayımı və reklam tarifi zonalarının müəyyən edilməsi ilə
əlaqədar komissiya

Xidmətin hüquqi əsası :


- "Reklam haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinin 2-ci bəndi;
- "Reklam haqqinda" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 24
noyabr 1997-ci il tarixli 644 №-li Fərmanının 3-cü bəndinin 2-ci abzası;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 iyun 2012-ci il tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Yerli icra hakimiyyətləri
haqqında Əsasnamə"nin 4.11.15-ci yarımbəndi;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 noyabr tarixli, 596 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Reklam yayımına icazə
(razılıq) verilməsi Qaydaları"nın 2.4. bəndi.

Xidmətin həyata keçirilmə formaları :


Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması

Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması :


Poçt xidməti vasitəsilə məlumatlandırma

Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi :


Küçə reklamı lövhəsinin yerləşdirilməsinə görə icazə

Xidmət istifadəçisi barədə məlumat :
o
o

Fiziki şəxslər
Hüquqi şəxslər

Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, Dövlət rüsumu, Xidmət haqqı, Ödənişin hüquqi əsası :

Müddət (Məbləğ) :

30 təqvim günü

Rüsum :

35 AZN

Xidmət haqqı :

Xidmət haqqı yoxdur

Ödənişin hüquqi əsası :

"Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 31.3.1.-ci maddə

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti :
Bazar ertəsi - Cümə günləri 09:00-18:00 (Nahar fasiləsi 13:00-14:00)

Xidmətin göstərilmə yeri :


Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binası

Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları :


- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 noyabr tarixli, 596 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Reklam yayımına icazə
(razılıq) verilməsi Qaydaları"nın 2.10. bəndinə gərə yol şəraitinin real qiymətləndirilməsini çətinləşdirən və yol nişanlarına oxşar,
yolda nəqliyyat vasitələri, piyada və heyvan olması təəssüratını yaradan reklamların qurulmasına yol verilmir.
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 noyabr tarixli, 596 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Reklam yayımına icazə
(razılıq) verilməsi Qaydaları"nın 2.11. bəndinə gərə aşağıdakı hallarda açıq havada reklam daşıyıcılarının yerləşdirilməsinə icazə
verilmir:
- Şəhərətrafı yolların kənarından 2 metrdən yaxın məsafədə;
- Yolayrıcılarında reklam vasitəsinin aşağı hissəsi ilə yer arasında məsafə 2 metrdən azdırsa;
nəqliyyat svetoforları və yol nişanları ilə bir müstəvidə olduqda.
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 noyabr tarixli, 596 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Reklam yayımına icazə
(razılıq) verilməsi Qaydaları"nın 2.12. bəndinə gərə reklam daşıyıcıları yerləşdirilərkən aşağıdakı qaydalara riayət edilməlidir:
- Reklam daşıyıcısının kənarından səki daşınadək olan məsafə 1 metrdən az olmamalıdır;
- Reklam daşıyıcısının aşağı küncündən avtomobil yolunun örtüyünədək olan
məsafə 2,5 metrdən, işıq dirəklərindən isə 4 metrdən az olmamalıdır. Yolun hərəkət hissəsində quraşdırılarkən isə həmin məsafə
4,5 metrdən az olmamalıdır;
- Reklam daşıyıcısının işıqlandırılması üçün elektrik və yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verən, sənaye istehsalı olan işıq
qurğularından istifadə olunmalıdır. İşıqlandırma qurğusu reklam daşıyıcısının konstruksiyasına etibarlı bərkidilməli, külək, qar və
vibrasiya təsirlərinə davam gətirməlidir.
- Küçə reklamı daşıyıcıları yerləşdirilərkən avtomobil yolları və küçələrə xidmətin rahatlığı, həmçinin yol hərəkətinin nizamlama
vasitələrinin tətbiqi imkanları da nəzərə alınmalıdır.
- Reklam vasitələrinin dayaqları müxtəlif materiallardan hazırlana bilər. Onlar möhkəm olub, təbii təzyiqlərə davam gətirməlidir.
- Eyni istiqamətdə yerləşdirildikdə iki küçə reklamı arasında məsafə 50 metr, dirəklərə vurulduqda isə 25 metrdən az olmamalıdır.

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması :
Tələb olunan sənədin adı
- Tələb olunan sənədin təqdimedilmə forması
Reklam daşıyıcısının rəngli layihəsi və eskiz
- Poçt vasitəsi ilə və ya şəxsən
Küçə reklamı bina, tikili və digər obyektlərdə yerləşəcəksə, bu barədə mülkiyyətçi ilə bağlanmış müqavilənin
müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surəti
- Poçt vasitəsi ilə və ya şəxsən
Reklam daşıyıcısının Qaydaların 2.5-ci bəndində göstərilən tələblərə uyğun olduğu barədə müvafiq orqanların rəyi
- Poçt vasitəsi ilə və ya şəxsən
Reklam daşıyıcısının yerləşəcəyi ərazinin rəngli fotosu
- Poçt vasitəsi ilə və ya şəxsən
Reklamın yerləşdirilməsi və yayımı üçün müvafiq haqqın ödənilməsini təsdiq edən sənəd
- Poçt vasitəsi ilə və ya şəxsən

Ödənilmə üsulları :


Bank vasitəsi ilə

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar :


- Küçə reklamı daşıyıcılarının yerləşdirilməsinə icazə verilməsi üçün reklam yayıcısı ərizə ilə müvafiq sənədləri təqdim edir.
- Müvafiq sənədlər təqdim edildikdən sonra 30 gün ərzində reklam yayımına icazə verilməsi məsələsinə baxılır.

Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli
imkanları barədə məlumatlar :


- İstifadəçi "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 71-ci maddəsinə əsasən inzibati aktdan, inzibati aktın
qəbul edilməsindən imtinadan və yaxud inzibati orqanın hərəkət və və ya hərəkətsizliyindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına inzibati qaydada şikayət edə bilər.
- Ərizə və ya şikayət "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır. Şikayətə
"İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsində müəyyən olunmuş qaydada 1 ay müddətində
baxılır.

Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları :


Yoxdur

Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri :


Yoxdur

Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi :


Elektronlaşdırılmayıb

Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi :


Avtomatlaşdırılmayıb

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti
Ünvan:place

Az 5500 20 Yanvar küçəsi, 8

Telefon:

(024) 244-33-23

Faks:

(024) 244-39-94

E-poçt:

mail@sheki-ih.gov.az

Rəsmi internet informasiya ehtiyatının
ünvanı:

sheki-ih.gov.az

VÖEN:

3000072051

Ödəmə rekvizitləri:

A 1. Emitent (ödəyən) bank
Adı: Kapital bank Şəki filialı
Kodu: 200703
VÖEN: 9900003611
Müxbir hesabı: AZ37NABZ01350100000000001944
S.Ü.İ.F.T. BİK: AIIBAZ2X

A 2. Ödəyən müştəri
Adı: Şəki Yerli Xəzinədarlıq Orqanı (YXO)
Hesab nömrəsi: AZ03AIIB32051019447000201170
VÖEN: 3000104011
İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab
edilən digər məlumatlar:
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