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Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən
“Fəxri üzv” statusunun verilməsi və “Fəxri auditor” döş nişanı ilə
təltif edilməsi barədə
Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 26 may tarixli 263/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının mükafatları haqqında”
Əsasnaməyə və 2015-ci il 22 iyun tarixli 264/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına üzvlük haqqında” Əsasnaməyə uyğun
olaraq, Auditorlar Palatasının məqsəd və vəzifələrinin həllində mühüm töhfəsi olan şəxslər
barədə Auditorlar Palatasının icraçı direktoru S.Gülməmmədov tərəfindən hazırlanmış
məlumatı müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası
QƏRARA ALIR:
1. Auditorlar Palatasının məqsəd və vəzifələrinin həllində mühüm töhfəsi olan
aşağıdakı şəxslərə:
- Şeremet
Anatoliy
Daniloviç
Rusiya
Federasiyası
“Содружество”
Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosiasiyasının prezidenti, İdarə Heyətinin sədri,
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinin Uçot, təhlil
və audit kafedrasının professoru, Rusiya Federasiyasının əməkdar elm xadimi, Rusiya
Federasiyasının əməkdar iqtisadçısı, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin
əməkdar professoru, Rusiya Federasiyasının Maliyyə Nazirliyinin nəzdində Auditor
fəaliyyəti Şurasının işçi qrupunun üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor – Palatanın Fəxri
üzvü statusu verilsin.
- Nosova Olqa Aleksandrovna - Rusiya Federasiyası “Содружество”
Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosiasiyasının Baş direktoru, İdarə Heyətinin
üzvü, Rusiya Federasiyasının Maliyyə Nazirliyinin nəzdində Auditor fəaliyyəti Şurasının
işçi qrupunun üzvü, Rusiya Federasiyasının Dövlət Dumasının Auditor və nəzarət-təftiş
fəaliyyətinin qanunvericiliklə təminatı üzrə ekspert şurasının üzvü, Rusiya Federasiyasının
Ticarət Sənaye Palatasının özünütənzimləmə Şurasının üzvü – Palatanın “Fəxri auditor”
döş nişanı ilə təltif edilsin.
2. Auditorlar Palatasının Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə
(S.Gülməmmədov, A.Seyidəliyeva) tapşırılsın ki, iki həftə müddətində bu qərarın 1-ci bəndi
ilə əlaqədar təşkilati işlər həyata keçirilsin.
3. Sədrin müşavirinə (F.Qarayev), Xarici əlaqələr, beynəlxalq təşkilatlarla iş və
ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsinə (F.Kamalova) tapşırılsın ki, on gün müddətində bu qərarın
mətninin, “Fəxri üzv” statusu verilmiş və “Fəxri auditor” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslər
barədə informasiyanın azərbaycan, ingilis və rus dillərində Palatanın internet səhifəsində
yerləşdirilməsi təmin edilsin.
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