Maddi sosial yardım - yoxsulluq
həddində olan ailələrin
yaşayış minimumunu
qarşılamaq üçün

Pul sosial
köməyinin ölçüsü
Sosial maddi yardımın miqdarı bir üzvdən təşkil olunmuş
ailə üçün – 30 lari təşkil edir , hər sonrakı ailə üzvünə 24
lari əlavə edilir.
Məsələn: üç üzvdən təşkil olunmuş ailə
30+24+24=78 lari alacaq.

Ailənin təkrar yoxlanması
• Ailənin təkrar qiymətləndirilməsi tələb edilərsə, xüsusi
ərizə forması doldurulmalı və növbəti səbəblər göstərilmiş
olmalıdır:
* ailədə demoqrafik dəyişiklik;

Aşağıdakı hallarda melumat bazasında qeydiyyatdan
keçməklərinə baxmayaraq ailənin bəzi üzvləri maddi
sosial yardımın hesablaması zamanı, köməyin təyinində
nəzərə alınmırlar:

* işə düzəltmə, qanuni gəlirin olması;

•

İttiham edilmişlər, cəza müəssisələrində olanlar,
məhkəmə hökmünə əsasən azadlıqlarından məhrum
edilmişlər;

•

Məcburi müalicəyə yönəldilmiş şəxslər;

•

Təcili hərbi xidmətdə olan şəxslər;

•

Üç aydan artıq müddətə ölkə hüdüdlarını tərk etmiş
şəxslər

•

Tam dövlət təminatında olan müəssəsələrdə olan
şəxslər, hökmü qanuni qüvvəyə minməmiş ibtidai
həbsdə olan şəxs istisna olmaqla

•

* iş/qanuni gəlirin itirilməsi;
* yaşayış yerinin dəyişməsi;
* deklarasiyanın doldurulmasından sonra bir il keçməsi;
* məhdud imkanlı statusunun qoyulması;
* ailənin ictimai-iqtisadi vəziyyətinin əhəmiyyətli
dəyişikliyini təsdiq edən başqa səbəb

Maddi sosial yardımın dayandırılması
üçün əsas səbəblər
•

Ailənin bəyanı;

•

Vahid məlumat bazasında ailənin qeydiyyatının
ləğvi;

•

Ailənin reytinq balının dəyişməsi, əgər bal 57 000
ötürsə.
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Maddi sosial yardım - yoxsulluq
həddində olan ailələrin
yaşayış minimumunu
qarşılamaq üçün

Proqramın benefiarlarına
“Sosial Cəhətdən Aztəminatlı
Ailələrin Vahid Məlumat Bazasında”
qeydiyyatdan keçmiş, onlara təyin
olunan 57 000 reytinq bal həddini
aşmamış ailələr aiddir.

Ailə deklarasiyasının doldurulması və
sosial maddi yardımın təyini
•

Ailə deklarasiyasının doldurulması, ailənin
səlahiyyətli üzvünün vermiş olduğu məlumat və
təsdiqli imzasıyla, ailəyə aqentlikdən səlahiyyətli
şəxsin(sosial aqent) gəlişi zamanı, həyata keçrilir.

•

Ailə deklarasiyasını İctimai cəhətdən qorunmamış
ailələrin vahid məlumat bazasına yerləşdirilməsinə
əsasən, deklarasiyanın doldurulması andan etiabrən
30 təqvim günü ərzində, reytinq balı ailəyə təyin
edilir.

•

“Sosial Cəhətdən Aztəminatlı
Ailələrin Vahid Məlumat Bazasına”
qeydiyyat
•

•

Sosial Cəhətdən Aztəminatlı Ailələrin Vahid
Məlumat Bazasına qeydiyyat üçün ailənin üzvü
və ya ailənin səlahiyyət verilmiş nümayəndəsi
aqentliyin ərazi vahidinə müraciət etməli və ərizə
formasını doldurmalıdır.
Sosial Cəhətdən Aztəminatlı Ailələrin Vahid
Məlumat Bazasına qeydiyyat üçün ailənin üzvü

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:
•

şəxsiyyət vəsiqəsi;

•

himayəni və ya qəyyumluğu təsdiq edən sənəd; və
ya ailənin üzvü olmayan şəxs tərəfindən ərizənin
verildiyi halda notarial təsdiqlənmiş etibarnamə

Ailənin ictimai-iqtisadi vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi zamanı, səlahiyyət verilmiş
nümayəndə tərəfindən məlumatın yalnış verilməsi
təqdirdə, ailənin ərizəsi gücünü avtomatik olaraq
itirir habelə ailə sonrakı üç il müddətində məlumat
bazasına qeydiyyat tələb haqqını itirir;

•

Yaşayış minimumu üçün maddi yardımın alınması
üçün, müəyyən edilmiş reytinq balı 57 000
aşmamalıdır.

•

Uyğun reytinq balının ( 57 000-dan çox olmaması
şərtiylə )olması təqdirdə maddi sosial yardım
haqqı ailəyə təyin edilir – yaşayış minimumu üçün
maddi yardımın alınması reytinq balının qüvvəyə
minməsindən üç ay sonra həyata keçir.

•

Yaşayış minimumu üçün maddi yardımın təyini
proseduru, agentliyin məsul şəxsi tərəfindən,
müvafiq sənədin doldurulmasından sonra həyata
keçirilir.

Sosial yardımın seçilməsi.
•

Ailə istədiyi sosial yardımı almaq hüququna malikdir.
Məlumat üçün: Qaçqının aylıq maddi yardımını
sosial köməklə əvəzetməsi qaçqınlıq statusun ləğvi
mənasını vermir.

•

Ailə, ailə yardımı almağa və ya qaçqın yardımı almağa
dəvam etmək istədiyini bildirdiyi təqdirdə, səlahiyyətli
şəxs sosial koməyin təyinindən imtina ərizəsini
doldurmalıdır.
Məlumat üçün: İmtina bəyanatından sonra ailə
sosial köməyin təyinatını tələb edə bilər. Bu halda
sosial kömək – yaşayış minimumu üçün maddi
yardımın təyini, agentliyə müraciət etdikdən sonra
növbəti ay təyin olunur.

•

Sosial kömək təyin edildiyi təqdirdə, qüvvədə olan
qanunvericiliyə uyğun olaraq, ailəyə hər cür başqa
ailəyə yardımı / və ya aylıq qaçqın maddi yardımı
dayandırılır.

•

Yaşayış minimumu üçün maddi yardımın
dayandırılması təqdirdə, ailə avtomatik olaraq, aylıq
qaçqın maddi yardımı almağa başlayır.

•

Yaşayış minimumu üçün maddi yardımın
dayandırılması təqdirdə, qüvvədə olan qanunvericiliyə
uyğun olaraq, ailəyə yardımın bərpa olmur.

