ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ - 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
N
1

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏ
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱ
2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման
կազմակերպում

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ – ՌԻՍԿԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության «Սոցիալական ապահովության
պետական ծառայություն»

2

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն

3

ՀՀ տնտեսական
նախարարություն

4

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

զարգացման

և

ներդրումների

Սոցիալական ապահովության
պետական ծառայության կողմից
2018թ․ պետական բյուջեից
հատկացված միջոցների
օգտագործում, բյուջետային մուտքերի
ապահովում և պետական
սեփականության կառավարում:
պետական բյուջեից հատկացված
միջոցների օգտագործում,
բյուջետային մուտքերի ապահովում և
պետական սեփականության
կառավարում:
պետական բյուջեից հատկացված
միջոցների օգտագործում,
բյուջետային մուտքերի ապահովում և
պետական սեփականության
կառավարում
պետական բյուջեի մուտքերի

4-րդ
և
վարչություն

8-րդ

5-րդ վարչություն

7-րդ վարչություն

1-ին

և

2-րդ

5

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական
պաշարների նախարարություն

6

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

7

«ՀՀ կառավարության աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ, ՀՀ արդարադատության
նախարարություն,
ՀՀ
ֆինանսների
նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների

ձևավորման կանոնակարգված
գործունեություն։
պետական բյուջեից հատկացված
միջոցների օգտագործում,
բյուջետային մուտքերի ապահովում և
պետական սեփականության
կառավարում։
ա/ Ռազմական տեխնիկայի,
սպառազինության, ռազմամթերքի և
ռազմատեխնիկական միջոցների
ապահովմանն ուղղված պետական
գաղտնիք պարունակող ՀՀ
պաշտպանության նախարարության
կողմից իրականացվող գնումներ
բ/ ՀՀ պաշտպանության
նախարարության արտաբյուջետային
միջոցների ձևավորում և
օգտագործում։
գ/ Հայաստանի Հանրապետության
կողմից հիմնադրված
պաշտպանության ոլորտում գործող
հիմնադրամների
ֆինանսատնտեսական
գործունեություն։
Հայաստանի Հանրապետության
կողմից հիմնադրված«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամումգնումների գործընթաց։

վարչություն
ՄՎՄԿ վարչություն

ՄՎՄԿ և 10-րդ
վարչություն

5-րդ վարչություն

8

9

10

նախարարություն, ՀՀ մշակույթի նախարարություն,
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,
ՀՀ
քաղաքացիական
ավիացիայի
գլխավոր
վարչություն
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ պետական
կառավարչական
հիմնարկ,
ՀՀ
դատական
դեպարտամենտ,
ՀՀ
արդարադատության
նախարարություն, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների
կոմիտե, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ
աշխատանքի
և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն,
ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
ՀՀ
արտաքին
գործերի
նախարարություն,
ՀՀ
ԿԱ
քաղաքաշինության
պետական
կոմիտե,
ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ
անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե,
Երևանի քաղաքապետարան, ՀՀ քաղաքացիական
ծառայության խորհուրդ, մարզպետարաններ:
Եվրասիական տնտեսական միության դատարան և
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով

ԵԱՏՄ անդամ պետության բյուջեի կատարման
դրամարկղային սպասարկում իրականացնող լիազոր
մարմիններ

Պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմնինների և
հիմնարկների կողմից
հաշվեքննության իրականացման
համար անհրաժեշտ
տեղեկատվության մատչելիությունը
ապահովող գործընթաց։

ՄՎՄԿ վարչություն

ԵԱՏՄ մարմիններում բյուջետային
միջոցների ձևավորում, կառավարում
ու տնօրինում, գույքի և այլ
ակտիվների օգտագործում
/համատեղ/
ԵԱՏՄ ներմուծման մաքսատուրքերի
/համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի և
հավաքագրումների/ գումարների
հաշվեգրում և բաշխում, դրանք,
որպես եկամուտ, բյուջեներ
փոխանցում /համատեղ/

ՄՎՄԿ վարչություն

ՄՎՄԿ վարչություն

11

12

13

14

15

16

Ռուս-Հայկական համալսարանի հիմնադրման և
գործունեության պայմանների մասին
համաձայնագրով նախատեսված Ռուսաստանի
Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության
համապատասխան լիազոր պետական մարմիններ

Ռուս-Հայկական համալսարանի
9-րդ վարչություն
հիմնադրման և գործունեության
պայմանների մասին համաձայնագրով
կողմերի համար սահմանված
պարտավորությունների կատարում
/համատեղ/
Սյունիքի մարզպետարան
Պետական բյուջեի մուտքերի
4-րդ վարչություն
ձևավորման և ելքերի իրականացման
կանոնակարգված գործունեություն
Գյումրու համայնքապետարան
համայնքային բյուջեի միջոցների
3-րդ վարչություն
օգտագործում, բյուջետային մուտքերի
ապահովում և համայնքային
սեփականության օգտագործում
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
«Հայաստանի ազգային
1-ին վարչություն
կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
ֆինանսատնտեսական
գործունեություն
Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի
Անշարժ գույքի պետական
Իրավաբանական
կադաստրի կոմիտե
միասնական կադաստրի վարումն ու
վարչություն
կադաստրի համակարգի
գործունեության ապահովումը, ինչպես
նաև պետության կողմից գույքի
նկատմամբ իրավունքների ճանաչումը,
երաշխավորումը և պաշտպանությունը
ՀՀ ոստիկանության
Պետական պահպանությանգլխավոր 9-րդ վարչություն
վարչության ֆինանսատնտեսական
գործունեություն
ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ – ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

1
2
3
4
5

6
7

8

9
10
11
12

Մասնագիտական կարողությունների շարունակական զարգացման ծրագրի մշակման հայեցակարգի մշակում։
Որակի կառավարման համակարգի ձևավորման հայեցակարգի մշակում։
Հաշվեքննիչ պալատի անդամների գործունեությանն առնչվող` միջազգային իրավական պրակտիկայով
պայմանավորված ուղենշային չափանիշների մշակում։
Հաշվեքննողների համար ներքին ծառայողական հարաբերությունների շրջանակում կիրառվող էթիկայի կանոնների
մշակում։
Հաշվետու տարվա ընթացքում իրականացվող հաշվեքննությունների իրականացման նպատակով հաշվեքննողների
համար հատուկ ուսուցում և վերապատրաստում (յուրաքանչյուր հաշվեքննության մասով ուսուցման և
վերապատրաստման առաջարկությունը ներկայացնում է հաշվեքննության համար պատասխանատու կառուցվածքային
ստորաբաժանման ղեկավարը՝ հաշվեքննությունը համակարգող Հաշվեքննիչ պալատի անդամի համաձայնությամբ)։
Հաշվեքննության իրականացման մեթոդաբանության և ուղեցույցների մշակում։
Աուդիտի բարձրագույն ինստիտուտների միջազգային ստանդարտների պահանջների համաձայն ՀՀ հաշվեքննիչ
պալատի
2019
թվականի
գործունեության
կատարողականի
ինքնագնահատման
աշխատանքների
նախապատրաստում։
Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության և ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության
հետ կնքված հուշագրերի իրականացման ուղղությամբ գործողություններ, ԱՊՀ-ի, ԵԱՏՄ-ի, INTOSAI-ի, EUROSAI-ի,
ASOSAI-ի հետ համագործակցության շրջանակներում Հաշվեքննիչ պալատի պարտավորությունների կատարում։
Հաշվեքննիչ պալատի ռազմավարական զարգացման ծրագրի և դրա իրականացման միջոցառումների պլանի մշակում։
Հաշվեքննությունների վերլուծությունների արդյունքների հրապարակում։
Հաշվեքննիչ պալատի 2018 թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդման պատրաստում և
հաստատում։
Հաշվեքննիչ պալատի 2020 թվականի գործունեության ծրագրի նախագծի մշակում և հաստատում։

