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Siyəzən rayonunda 15 may “Beynəlxalq Ailə Günü”nün  

qeyd edilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planının 
 təsdiq edilməsi haqqında 

        
Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsinin 18 mart 2015-ci il tarixli 1-247/15 nömrəli məktubunu nəzərə alaraq qərara 
alıram: 

   
1. Siyəzən rayonunda 15 may “Beynəlxalq Ailə Günü”nün qeyd edilməsi ilə 

əlaqədar Tədbirlər Planı təsdiq edilsin (Tədbirlər Planı əlavə olunur). 
 2. Aidiyyəti məsul şəxslərə tapşırılsın ki, tədbirlərin yüksək səviyyədə 
keçirilməsini təmin etsinlər. 
 3. Sərəncamın icrasına nəzarət Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 
müavini-İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Təhminə Bəxtiyarovaya 
tapşırılsın.     
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                                                                                                                                                    Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin               
                                                                                                                                                    başçısının 17 aprel  2015-ci il tarixli                 
                                                                                                                                               37 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 
                                             
     

                                                                 
                       Siyəzən rayonunda  15 may “Beynəlxalq Ailə Günü”nün 

                     qeyd olunması ilə əlaqədar 
                     Tədbirlər  Planı 

 

Sıra 
№si 

Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti  

1 Şəhərin mərkəzi küçələrinə Beynəlxalq Ailə 
Gününə həsr olunmuş transparant və banerlərin 
hazırlanıb yerləşdirilməsi:  
 - 15 may Beynəlxalq Ailə Günü;  
 -Sağlam ailə möhkəm gələcəyin təməlidir 

Siyəzən  Rayon  İcra Hakimiyyəti  başçısı 
aparatının İctimai-siyasi  və humanitar 
məsələlər şöbəsi, 
Siyəzən  Rayon  İcra Hakimiyyəti  başçısının 
Siyəzən şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə 
nümayəndəliyi, 
Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi 

1-15 may  
2015-ci il  

2 Əhali arasında təlim-tərbiyə müəssisələrində, 
kəndlərdə, rayon mərkəzində dövlət ailə 
siyasətinin həyata keçirilməsi, milli-mənəvi 
dəyərlərin qorunub saxlanılaraq gələcək nəsillərə 
ötürülməsi, sağlam həyat tərzinin təbliği məqsədi 
ilə Ağsaqqallar və Ağbirçəklər Şurasının üzvlərinin 
iştirakı ilə: 
-  “Yaşlı nəslin təcrübəsindən faydalanaq”;  
 - “Sağlam həyat naminə-Erkən nigaha yox de”; 
 -  “İnsan alverindən özünü nece qorumalı”; 
-  “Günəş hamı üçün” (sağlamlıq inkanları məhdud 
olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyası məqsədi 
ilə) adlı maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi 

Siyəzən  Rayon  İcra Hakimiyyəti  başçısı 
aparatının İctimai-siyasi  və humanitar 
məsələlər şöbəsi, 
Siyəzən  Rayon  İcra Hakimiyyəti  başçısı 
aparatının Ərazi idarəetmə və yerli 
özünüidarəetmə şöbəsi,  
Təhsil Şöbəsi, 
Mərkəzi Poliklinika, 
Gənclər və İdman İdarəsi, 
Siyəzən Rayon Ağsaqqallar Şurası 
 

1-15 may  
2015-ci il 



 

 
3 Komitənin rəsmi veb saytında yerləşdirilmiş çap 

materiallarının (“Reproduktiv sağlamlıq”, 
“Nikahdan əvvəl tibbi müayinə”, “QİÇS-ə yox! 
Özünüzü qoruyun!”, “QİÇS analizi ver. Riski sıfıra 
sal!”, “Yaşlılara hörmət və qayğı təlimatları”, “Qan 
qohumları arasında nikah və onun fəsadları”, 
“İnsan alveri”, “Biz narkotiklərə yox deyirik”, 
“Ailənin əlifbası”, “Ailədə psixoloji iqlim”, “Ailə və 
iş”) çap edilərək əhali arasında paylanılması 

Siyəzən  Rayon  İcra Hakimiyyəti  başçısı 
aparatının İctimai-siyasi  və humanitar 
məsələlər şöbəsi, 
Siyəzən  Rayon  İcra Hakimiyyəti  başçısı 
aparatının Ərazi idarəetmə və yerli 
özünüidarəetmə şöbəsi, 
Siyəzən  Rayon  İcra Hakimiyyəti  başçısı 
aparatının İnformasiya təminatı və təhlil 
sektoru, 
Mərkəzi Poliklinika, 
Təhsil Şöbəsi, 
Gənclər və İdman İdarəsi, 
Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi 
 

1-15 may  
2015-ci il 

4 15 may “Beynəlxalq Ailə Günü”nə həsr olunmuş 
Ailə Bayramında!  
- “Ənənələrimizi qoruyaq”; 
- “Sağlam ailə-sağlam gələcəyin təməlidir”; 
- “Mütaliə edək, dünya görüşümüzü artıraq”; 
- “Yaşlı nəslin təcrübəsindən faydalanaq”; 
- “Əylənək-öyrənək”;  
- “Hüquqlarımızı bilək”; 
- “Ailəmizin müsbət psixoloji iqlimini qoruyaq” adlı 
guşələrin təşkil olunması 

 Siyəzən  Rayon  İcra Hakimiyyəti  başçısı 
aparatının İctimai-siyasi  və humanitar 
məsələlər şöbəsi, 
Təhsil Şöbəsi, 
Gənclər və İdman İdarəsi, 
Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi 

15 may  
2015-ci il  

5. Siyəzən Rayon  İcra Hakimiyyəti tərəfindən 
rayonu təmsil edəcək ailənin 15 may 2015-ci il 
tarixində Şəmkir rayonunda keçiriləcək Ailə 
Bayramında iştirakının təmin edilməsi 

Siyəzən  Rayon  İcra Hakimiyyəti  başçısı 
aparatının İctimai-siyasi  və humanitar 
məsələlər şöbəsi, 
Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi 

15 may  
2015-ci il 

 


