
 

 

“_____________________________” İCTİMAİ BİRLİYİNİN TƏSİSÇİLƏRİNİN  

 

QƏRARI № ___ 

 

 

_____________ şəhəri                                                                     “12” May 2014-cü il 

 

 

 

1. “____________________________________” İctimai Birliyi təsis edilsin; 

 

2. “___________________________” İctimai Birliyinin Nizamnaməsi təsdiq edilsin; 

 

3. “__________________” İctimai Birliyinin idarəetmə orqanları aşağıdakı kimi formalaşdırılsın:  

3.1. Birliyin ali idarəetmə оrqanı оnun ildə bir dəfədən az оlmayaraq çağırılan Ümumi 

Yığıncağıdır. Ümumi Yığıncaq Birliyin icra orqanının, təsisçilərdən birinin və ya üzvlərinin 

üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə çağırılır. Ümumi Yığıncağın səlahiyyətinə aşağıdakı 

məsələlərin həlli aiddir: 

 birliyin Nizamnaməsinin qəbulu, əlavə və dəyişikliklər edilməsi; 

 birliyin əmlakının formalaşması və istifadə prinsiplərinin müəyyən edilməsi; 

 birliyin icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl 

dayandırılması; 

 illik hesabatın təsdiq edilməsi; 

 başqa təşkilatlarda iştirak; 

 birliyin yenidən təşkili və ya ləğv edilməsi; 

 birliyin icra orqanının  rəhbərlərinin hesabatının dinlənilməsi. 

Ümümi Yığıncaq yalnız Birlik üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətli hesab  

olunur. Ümumi yığıncaqda müzakirə olunan məsələlər haqqında qərarlar sadə səs çoxluğu 

ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səsə malikdir. Nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklərim 

edilməsi və təşkilatın yenidən təşkili və ləğvi barədə qərarın qəbulunda 2/3 səs çoxluğu tələb 

olunur. 

3.2.  Birliyin icra orqanı Birliyin sədrindən və digər şəxslərdən formalaşan İdarə 

Heyətidir.  İdarə Heyəti kollegial icra orqanı olub aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdır:  

 birliyin üzvliyinə qəbul edir və üzvlükdən azad edir; 

 təkliflər və layihələr irəli sürür; 

 birliyin filiallarını yaradır və nümayəndəliklərini açır; 

 birliyin başqa idarəetmə orqanlarının müstəsna səlahiyyətlərinə aid edilməyən bütün  

məsələləri həll edir. 



İdarə Heyəti üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə iclasları səlahiyyətli sayılır və 

qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.  İdarə Heyətinin sədri və digər üzvləri Birliyin 

Ümumi yığıncağı tərəfindən 2(iki) il müddətində seçilir.  

3.3.  Birliyin Sədrinin səlahiyyətlərinə aşağıdakı məsələlər daxildir: 

 birliyi təmsil edir, onun adından müqavilələr bağlayır, etibarnamələr verir. 

 Ümumi Yığıncağın və İdarə Heyətinin qərarlarının icrasını təşkil edir; 

 Ümumi Yığıncaq tərəfindən və Nizamnamə ilə onun üzərinə qoyulan digər 

funksiyaları   həyata keçirir. 

3.4.  Birliyin Nəzarət-təftiş komissiyası birliyin vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin 

fəaliyyətinin Nizamnaməyə uyğun olması, habelə Birliyin maliyyə fəaliyyəti üzərində 

nəzarəti həyata keçirir. NTK üzvlərinin sayı Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. 

NTK-nin səlahiyyət müddəti 2 (iki) ildir. NTK-nin qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul 

edilir.  

 

4. “_______________________” İctimai Birliyinin hüquqi ünvanı aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:   

_____________________________; 

 

5. 2. Arzuman Raqif oğlu Məmmədov  “_________________” İctimai Birliyinin sədri seçilsin və 

ona Birliyin qanuni təmsilçisi səlahiyyəti verilsin;  

 

6. “____________________” İctimai Birliyinin  təsis sənədləri dövlət qeydiyyatına alınmaq üçün 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziriyinə təqdim edilsin. 

 

 

 

“_________________________________” İctimai Birliyinin  təsisçiləri: 

 

1.  Arzu Raqif oğlu Məmmədov  ____________________  

 

2.  Asiman Sabir qızı Əliyeva ______________________ 

 

 

 


