
«TƏSDİQ EDİRƏM» 

                                                                        Azərbaycan  Respublikası  
Auditorlar  Palatasının  sədri 

                                                   
                                                                __________ V.T.NOVRUZOV  

                                                         10 yanvar 2019-cu il 

 
 
 

   Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
   Palatası sədrinin müşavirinin vəzifə borcları 

 
1.1. Palata Şurasının iclaslarının və Palata rəhbərliyi yanında müşavirələrin 

hazırlanmasını və sənədləşdirilməsini təşkil edir; 
1.2. Palata Şurasının qərarlarının rəsmiləşdirilməsini və qəbul olunmuş qərarların 

müvafiq ünvanlara çatdırılmasını təmin edir; 
1.3. Palatanın və Palata Şurasının iş planlarında, Plan-proqramlarda, Palata Şurasının 

qərarlarında, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası 
barədə Palatanın struktur bölmələrinin illik hesabatlarının ümumiləşdirilməsində iştirak edir;  
        1.4. Palatanın fəaliyyəti barədə illik hesabatın hazırlanmasında iştirak edir;   

1.5. Palatanın sədri tərəfindən verilmiş təcili və xüsusi əhəmiyyətli tapşırıqların məsul 
şəxslər tərəfindən icrasına nəzarət edir; 

1.6. Palatanın internet səhifəsinin mütəmadi olaraq təkmilləşdirməsinə, sayt üçün lazım 
olan məlumatların toplanmasına və onların internet səhifəsində yerləşdirilməsinə nəzarət 
edir; 

1.7. Palatanın internet səhifəsinin rus və ingilis dili versiyalarının mütəmadi 
yenilənməsini və zəruri materiallarla tamamlanmasını təşkil edir;   

1.8. Palata sədrinin müvafiq rəsmi tədbirlərdə iştirakı ilə bağlı əlaqələndirməni həyata 
keçirir; 

1.9. Palata sədrinin xaricdə keçirilən tədbirlərdə iştirakı və Palatanın xarici qonaqlarının 
səfərləri ilə əlaqədar beynəlxalq qurumlar və xarici təşkilatlarla əlaqələrin yaradılmasını təmin 
edir; 

1.10. Palataya ünvanlandırılan faksların, elektron poçtun qəbul olunmasını təmin edir;  
1.11. Palataya idarələarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi vasitəsilə daxil olmuş 

sənədlərin Palatanın sədrinə təqdim olunmasını və həmin sistem vasitəsilə cavablandırılmış 
sənədlərin müvafiq ünvanlara göndərilməsini təmin edir.  

1.12. Palata sədrinin yanında keçirilən yığıncaqların (yubiley, bayram, siyasi-ictimai 
tədbirlərə həsr olunmuş iclaslar və s.) və rəsmi qəbulların təşkil edilməsinə nəzarət edir; 

1.13. Palatada keçirilən iclasların diktofon yazısının aparılmasını, saxlanılmasını və 
istifadəsini təmin edir; 



1.14. Palatanın elanlar lövhəsində məlumatların yerləşdirilməsinə və yenilənməsinə 
nəzarət edir; 

1.15. Qanunvericiliyə uyğun olaraq kommersiya sirrinin və xidməti məlumatların 
qorunmasını təmin edir; 

1.16. Beynəlxalq peşəkar qurumlar və xarici ölkələrin audit və mühasibat təşkilatları ilə 
işgüzar əlaqələrin qurulmasında və saxlanılmasında iştirak edir; 

1.17. Ərizə və müraciətlərin elektron vasitələrlə qəbul edilməsini təşkil edir; 
1.18. Palata sədrinin məqalələrinin, tezislərinin, çıxışlarının materiallarının toplanmasını 

təmin edir; 
1.19. Palata sədrinin cari işlərlə bağlı tapşırıqlarının icrasını təmin edir. 
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