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“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sosial şəbəkələrdə
(facebook, instagram, youtube və twitter) mövcud olan rəsmi səhifələrində
yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməli olan məlumatların məsul icraçılar üzrə
hazırlanmasına dair QRAFİK”in təsdiq edilməsi barədə
Auditorlar Palatası sədrinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının
fəaliyyətinin sosial şəbəkələrdə işıqlandırılmasının təkmilləşdirilməsi barədə” 2021-ci il 14
iyul tarixli 1/15 nömrəli sərəncamının 1-ci “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”, 4-cü “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, Planproqramlara, 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” və 7-ci “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, fotovideo materialların, reklam və şərhlərin, sorğu və elanların (abunəçilərlə iş, auditor
xidmətinin reklamı, hesabatların hazırlanıb təqdim olunması və s.) mütəmadi olaraq
yenilənməsini təmin etsinlər” bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sosial şəbəkələrdə (facebook,
instagram, youtube və twitter) mövcud olan rəsmi səhifələrində yerləşdirilməsi üçün təqdim
edilməli olan məlumatların məsul icraçılar üzrə hazırlanmasına dair Qrafik” təsdiq edilsin
(əlavə olunur).
2. Palatanın İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisi Z.Almazova tapşırılsın ki,
təsdiq edilmiş qrafikə uyğun olaraq məsul şəxslər tərəfindən təqdim edilmiş məlumatların
Palata sədrinin müvafiq dərkənarına əsasən Palatanın internet səhifəsində və sosial
şəbəkələrdəki səhifələrində yerləşdirilməsini təmin etsin.

3. Məsul icraçılara tapşırılsın ki, Auditorlar Palatasının sosial şəbəkələrdəki rəsmi
səhifələrində yerləşdirilməsi üçün təqdim edilən materiallara dair bu cədvəlin bəndlərini qeyd
etməklə rüblük hesabatlarını hazırlayıb Palatanın sədrinə təqdim etsinlər.
4. Palatanın daxili auditoruna (N.Quliyeva) tapşırılsın ki, qrafik üzrə işlərin vaxtında və
keyfiyyətlə icrasına nəzarəti həyata keçirsin.
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