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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Dövlət  
orqanlarının elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkili sahəsində bəzi  
tədbirlər haqqında” 2011-ci il 23 may tarixli Fərmanının və ölkə baş- 
çısının sədriliyi ilə keçirilmiş Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin birinci  
rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifə- 
lərə həsr olunmuş iclasında yekun nitqində dövlət qurumlarında elekt- 
ron xidmətinin göstərilməsi barədə verdiyi tapşırığın icrası ilə əlaqədar  
Auditorlar Palatasının elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkili sahə- 
sində tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin  “Dövlət 
orqanlarının elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkili sahəsində bəzi 
tədbirlər haqqında” 2011-ci il 23 may tarixli Fərmanını və ölkə başçısının 
sədriliyi ilə keçirilmiş Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin birinci rübünün 
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunmuş iclasında yekun nitqində dövlət qurumlarında elektron xidmətlər 
göstərilməsi barədə verdiyi tapşırığı rəhbər tutaraq, şəffaflığın artırılması və 
korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılması üçün auditor 
xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsini, müvafiq dövlət proqramlarında 
Auditorlar Palatasına həvalə edilmiş işlərin vaxtında və keyfiyyətlə həyata 
keçirilməsini, müasir tələblərə cavab verən informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarından daha da geniş istifadə olunmasını, Palatanın internet 
səhifəsinin təkmilləşdirilməsi və xüsusi elektron xidmətlərinin təşkili  
istiqamətində zəruri tədbirlər görülməsini təmin etmək məqsədilə qərara 
alıram:    

1. Auditorlar Palatasında internet səhifəsində xüsusi elektron xidmətlər 
göstərilməsi üçün on gün müddətində xüsusi elektron xidməti bölməsinin 
yaradılması Aparatın rəhbəri Q.Bayramova, sədrin müşaviri A.Kərimova, 
sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, Auditin 
tənzimlənməsi və şəffalığın təminatı idarəsinin rəisi M.Abbasova, Auditin 
təşkili və təhlili idarəsinin rəisi M.Hacıyevə, Kadr hazırlığı, xarici əlaqələr və  
nəşriyyat idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova, Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin 
rəisi V.Rəhimova tapşırılsın.  

2. Həmin elektron xidməti bölməsində göstərilən məsul şəxslər 
tərəfindən aşağıdakı istiqamətlər üzrə işlərin aparılması təmin edilsin: 

- Palata Şurasının 2011-ci il 20 dekabr tarixli 226/5 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Auditor  təşkilatlarının və  sərbəst  auditorların  hesabatlarının elektron  
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qaydada hazırlanması, göndərilməsi, təqdim edilməsi və  işlənilməsi haqqında” 
Təlimatın tətbiqinin sürətləndirilməsi,  

- auditor xidməti sahəsində “Elektron audit” sisteminin təşkilinə dair 
təkliflərin hazırlanıb təqdim edilməsi, 

- aidiyyəti üzrə göstərilən xidmətin adı, tələb olunan sənədlərin siyahısı, 
müvafiq sənədlərin (ərizə, blank və digər) elektron formasında 
yerləşdirilməsi və bu bölmədən maneasiz istifadəsi, 

- müəyyən olunmuş qaydada doldurulmuş ərizə və digər sənədlərin skan 
edilmiş surətlərinin elektron formada qəbul edilməsi, bu barədə göndərənə 
təsdiqetmə bildirişin göndərilməsi,  həmin sənədə qanunveriliklə müəyyən 
olunmuş qaydada və müddətdə baxıldıqdan sonra cavab verilməsi, 

- məlumat bazasının, məlumat axtarış sisteminin, reyestrlərin və digər 
informasiya resurslarının sərbəst istifadəsi,       

- aparılan əməliyyatların və fərdi məlumatların texniki təhlükəsizlik 
tədbirlərinin görülməsi.   

3. Aparatın rəhbəri Q.Bayramova, sədrin müşaviri A.Kərimova, sədrin 
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova  tapşırılsın ki, bu 
sərəncamın 2-ci bəndində nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməsi 
barədə məlumatın hazırlanıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə təqdim edilməsi təmin edilsin.   

4. Sərəncamın icrasına nəzarəti özümdə saxlayıram.   
 

 

PALATANIN SƏDRİ                                              V.NOVRUZOV 

 
 


