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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin sosial
şəbəkələrdə işıqlandırılmasının təkmilləşdirilməsi barədə
Son vaxtlarda Auditorlar Palatasının fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması,
innovasiyaların tətbiqi, kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələrin
genişləndirilməsi sahəsində, habelə Palata sədrinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının sosial şəbəkələrdəki səhifələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi barədə” 2019cu il 9 sentyabr tarixli 1/55 nömrəli Sərəncamına müvafiq olaraq müəyyən uğurlar əldə
edilmişdir. Bununla belə, Palatanın fəaliyyətinin sosial şəbəkələrdə işıqlandırılmasının təhlili
zamanı aşkar edilən çatışmazlıqların aradan qaldırılması, habelə sosial şəbəkələr vasitəsilə
auditin təşviqi, auditor xidməti istifadəçilərinin maarifləndirilməsi və onlarla əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi, ölkədə auditor fəaliyyəti sahəsində şəffaflığın yüksəldilməsi, Palata tərəfindən
həyata keçirilən tədbirlərin və hazırlanan normativ sənədlərin istifadəçilərə əlçatanlığının
təmin olunması, çevik sorğu və monitorinqlərin aparılması məqsədilə qərara alıram:
1. Palata sədrinin müşaviri F.Qarayevə, Auditin innovativ inkişafı və operativ
tənzimləmə idarəsinin rəisi Q.Əhmədova və İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis
Z.Almazova tapşırılsın ki:
1.1. Bir ay müddətində Auditorlar Palatasının “Whatsapp” səhifəsinin açılması,
“Facebook”, “YouTube”, “İnstagram”, “Twitter” sosial şəbəkələrindəki səhifələrinin
təkmilləşdirilməsi təmin edilsin;
1.2. Bir ay müddətində Auditorlar Palatasının mövcud sosial şəbəkə səhifələrindəki
təkrarçılıq, çatışmazlıq və nöqsanların aradan qaldırılması və keyfiyyətli dizayn tərtibatı
təmin edilsin;
1.3. İki ay müddətində Auditorlar Palatasının sosial şəbəkə izləyicilərinin saylarının
artırılması təmin olunsun və bu məqsədlə təkliflər iki həftə ərzində hazırlanıb təqdim edilsin.
2. Auditorlar Palatasın Sədrinin elmi-metodiki məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova və
müvafiq struktur bölmə rəhbərlərinə (E.İbrahimov, V.Rəhimov, E.Behbudova, V.Cavadov,
Q.Əhmədov) tapşırılsın ki, “Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin inkişaf
Konsepsiyası”nın (2021-2030-cu illər) müddəaları əsas götürülməklə zəruri sosial sorğuların
keçirilməsinin və ya reytinqlərin müəyyənləşdirilməsinin mövzu və qrafiklərinə dair təkliflərini
bir ay müddətində hazırlayıb təqdim etsinlər.
3. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi V.Cavadova, Maliyyə
təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin rəisi V.Rəhimova, İctimaiyyətlə əlaqə və informasiya
şöbəsinin müdiri M.Hüseynovaya və Xarici əlaqələr və beynəlxalq təşkilatlarla iş şöbəsinin
müdiri F.Kamalovaya tapşırılsın ki, zəruri materialların rus və ingilis dillərinə tərcümə
edilərək nəzərdə tutulan icra müddətlərində sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim
olunması təmin edilsin.

4. Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə (S.Gülməmmədov, Q.Bayramov, N.Talıbov,
Y.Namazəliyev, F.Qarayev, N.Quliyeva) və struktur bölmələrinin rəhbərlərinə (E.İbrahimov,
V.Rəhimov, E.Behbudova, V.Cavadov, Q.Əhmədov) tapşırılsın ki:
4.1. Palatanın iş planına, Plan-proqramlara, Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarına,
Palata sədrinin əmr və sərəncamlarına uyğun olaraq məsul şəxs qismində təşkil etdikləri
tədbirlərin nəticələri barədə yazılı mətn və əyani materialları, o cümlədən, foto və video
materialları tədbir keçirildikdən sonra iki gün müddətində sosial şəbəkələrdə işıqlandırılması
üçün rəhbərliyə təqdim etsinlər.
4.2. Məsul olduqları sosial sorğu və reytinqlərə aid materialların toplanmasını, təhlilini,
ümumiləşdirilməsini və müvafiq təklif və tövsiyələrin mümkün qədər qısa müddətdə, tələb
olunduğu hallarda isə real vaxt rejimində hazırlayıb təqdim etsinlər.
5. Palata sədrinin müşaviri F.Qarayevə və Auditin innovativ inkişafı və operativ
tənzimləmə idarəsinin rəisi Q.Əhmədova tapşırılsın ki, cari ilin III rübü ərzində Auditorlar
Palatası əməkdaşları və üzvləri üçün sosial şəbəkələrdən istifadə qaydası və prosedurlarına
həsr olunmuş seminar – məşğələlərin keçirilməsini təmin etsinlər.
6. Daxili auditor N.Quliyevaya tapşırılsın ki, struktur bölmələrin fəaliyyəti araşdırılarkən
sosial şəbəkələrlə bağlı tapşırıqların icra vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirsin.
7. Palata sədrinin müşaviri F.Qarayevə, Auditin innovativ inkişafı və operativ
tənzimləmə idarəsinin rəisi Q.Əhmədova və İT üzrə mütəxəssis Z.Almazova tapşırılsın ki,
Palatanın struktur bölmələrinin rəhbərləri (E.İbrahimov, V.Rəhimov, E.Behbudova,
V.Cavadov, Q.Əhmədov) ilə birlikdə sosial şəbəkələrdəki məlumat, foto-video materialların,
reklam və şərhlərin, sorğu və elanların (abunəçilərlə iş, auditor xidmətinin reklamı,
hesabatların hazırlanıb təqdim olunması və s.) mütəmadi olaraq yenilənməsini təmin
etsinlər.
8. Bu Sərəncamda nəzərdə tutulmuş işlərin icrasına və koordinasiyasına məsul şəxs
Auditorlar Palatasının Aparat rəhbərinin müavini E.Rzayev təyin edilsin.
9. Aparat rəhbərinin müavini E.Rzayevə tapşırılsın ki, Auditorlar Palatasının
fəaliyyətinin sosial şəbəkələrdə işıqlandırılmasına dair aylıq hesabat hazırlanıb növbəti ayın
5-dək rəhbərliyə təqdim edilsin.
10. Bu Sərəncamın icrasına nəzarət Aparatın rəhbəri Q.Bayramova həvalə olunsun.
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