
Հավելված N 2

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման դերը և նշանակությունը

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի 2014 թվականի ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիր

Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը տրամադրում է տեղեկատվություն ներքին աուդիտի 

ստորաբաժանման առաջադրանքի բնույթի վերաբերյալ, որոնք ակնկալվում են 

իրականացնել 2014թ-ի ընթացքում: Տարեկան ծրագիրը սահմանում է 2014թ-ի ընթացքում 

աուդիտի ենթարկվող միավորներում իրականացվող առաջադրանքների անցկացման 

նպատակները և աշխատանքի շրջանակները, ինչպես նաև ժամանակացույցը` ըստ 

առանձին առաջադրանքների:

Ներածություն

Ներքին աուդիտի 2014թ-ի տարեկան ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ներքին 

աուդիտի ստորաբաժանման ռեսուրսների և անհրաժեշտության դեպքում սահմանված 

կարգով ներգրավված փորձագետների միջոցով: Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը 

ապահովում է սույն ծրագրի իրականացումը մասնագիտական գործունեության 

ստանդարտներին համապատասխան:

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման հետ փոխկապակցված 

գործունեության տեսակները

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման աշխատանքների 

կազմակերպումը

Հաշվետվությունները

Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը հանդիսանում է 2014-2016 թվականների 

ռազմավարական ծրագրի ընտրանքում  ներառված միավորներից, իսկ ընտրանքը կազմվել 

է ռիսկերի գնահատման արդյունքում սահմանված համամասնությամբ:

ա) Շարունակական մասնագիտական վերապատրաստում   բ) Ներքին աուդիտի կոմիտեի 

նիստերին մասնակցություն

Գնահատել աշխատակիցների փորձառության մակարդակը, անհրաժեշտ աուդիտորների 

քանակը, աուդիտի ենթարկվող միավորի ռիսկայնությունը և գործընթացների բարդության 

մակարդակը:

ա) Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեության տարեկան հաշվետվություն,  բ) 

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման պարբերական հաշվետվություններ,  գ) Լիազոր 

մարմնին ներկայացվող հաշվետվություն:

Տարեկան ծրագրի պլանավորումը և հաստատումը

1



Միավոր Աուդիտի տեսակ
Պլանավորված 

օրերի քանակ

Սկզբի 

ամսաթիվ

Ավարտի 

ամսաթիվ
Գործընթաց Կցված աշխատակից Պաշտոն

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

1 3 04/02/2014                    06/02/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

<<Արզականի Խ. Խաչատրյանի 

անվան միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ
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Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրությունների և 

դրանցում տեղ գտած 

տեղեկությունների 

գնահատում

2

3

3 11/02/2014                    13/02/2014                    

20 15/12/2014                    17/02/2014                    
Զարգացման ծրագրերի և 

վերլուծության բաժին

<<Ջրաբերի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

Համապատասխանության 

աուդիտ

3



Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Պետության կարիքների 

համար շինարարական 

ծրագրեր իրականացնելու 

նպատակով կնքված 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Պետության կարիքների 

համար շինարարական 

ծրագրեր իրականացնելու 

նպատակով կնքված 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

4

5

6

10 24/02/2014                    15/12/2014                    

10 24/02/2014                    15/12/2014                    

3 04/03/2014                    06/03/2014                    

Բնակարանային և 

ենթակառուցվածքների 

գործունեության բաժին

<<Սևաբերդի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Ճարտարապետաշինարարակա

ն բաժին

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

Համապատասխանության 

աուդիտ

Համապատասխանության 

աուդիտ

4



Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

3 11/03/2014                    13/03/2014                    7

6 3 04/03/2014                    06/03/2014                    

<<Մրգաշենի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

<<Սևաբերդի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

5



Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

8

3 11/03/2014                    13/03/2014                    7

9

3 18/03/2014                    20/03/2014                    

3 25/03/2014                    27/03/2014                    

<<Բյուրեղավանի 

մարզադպրոց>> ՊՈԱԿ

<<Քասախի N 1 միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

<<Մրգաշենի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

6



Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

10

9 3 25/03/2014                    27/03/2014                    

3 01/04/2014                    03/04/2014                    
<<Պտղնիի միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

<<Քասախի N 1 միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

7



Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

10

11 3 08/04/2014                    10/04/2014                    

3 01/04/2014                    03/04/2014                    
<<Պտղնիի միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

<<Հատիսի Վ. Վարդանյանի 

անվան միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

8



Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

12

11

3 15/04/2014                    17/04/2014                    

3 08/04/2014                    10/04/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

<<Քանաքեռավանի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

<<Հատիսի Վ. Վարդանյանի 

անվան միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

9



Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

12

13

3 15/04/2014                    17/04/2014                    

3 22/04/2014                    25/04/2014                    

<<Հրազդանի Ա. Իսահակյանի 

անվան N 9 հիմնական դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

<<Քանաքեռավանի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

10



Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

14

13

3 28/04/2014                    30/04/2014                    

3 22/04/2014                    25/04/2014                    

<<Հրազդանի Ա. Իսահակյանի 

անվան N 9 հիմնական դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

<<Բուժականի Գ. Ղարիբյանի 

անվան միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

11



Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

14

15

3 28/04/2014                    30/04/2014                    

13 05/05/2014                    

<<Բուժականի Գ. Ղարիբյանի 

անվան միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

<<Նաիրիի բժշկական 

կենտրոն>> ՓԲԸ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

22/05/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

12



Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի, 

մանկաբարձ-գինեկոլոգի 

կողմից իրականացվող 

բժշկական օգնության և 

սպասարկման կանխարգելիչ 

ծրագրերի (սկրինինգների) 

չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

16

15

3 06/05/2014                    08/05/2014                    
<<Ողջաբերդի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

13 05/05/2014                    
<<Նաիրիի բժշկական 

կենտրոն>> ՓԲԸ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

22/05/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

13



Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

16

17

3 06/05/2014                    08/05/2014                    

4 27/05/2014                    

<<Ողջաբերդի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

<<Ակունքի ԱԱՊԿ>> ՓԲԸ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

31/05/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

14



Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի կողմից 

իրականացվող բժշկական 

օգնության և սպասարկման 

կանխարգելիչ ծրագրերի 

(սկրինինգների) չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

17

18

4 27/05/2014                    <<Ակունքի ԱԱՊԿ>> ՓԲԸ 31/05/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

<<Չարենցավանի բժշկական 

կենտրոն>> ՓԲԸ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
14 02/06/2014                    19/06/2014                    

15



Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի, 

մանկաբարձ-գինեկոլոգի 

կողմից իրականացվող 

բժշկական օգնության և 

սպասարկման կանխարգելիչ 

ծրագրերի (սկրինինգների) 

չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

19

18

3 04/06/2014                    06/06/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

<<Նոր Հաճնի Մեծն Մուրադի 

անվան N 4 հիմնական դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

<<Չարենցավանի բժշկական 

կենտրոն>> ՓԲԸ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
14 02/06/2014                    19/06/2014                    

16



Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

19

20

3 04/06/2014                    06/06/2014                    

3 18/06/2014                    20/06/2014                    
<<Ալափարսի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

<<Նոր Հաճնի Մեծն Մուրադի 

անվան N 4 հիմնական դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

17



Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Ստեփանյան Անահիտ
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

20

21

3 18/06/2014                    20/06/2014                    

3 24/06/2014                    26/06/2014                    
<<Հրազդանի N 2 հիմնական 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

<<Ալափարսի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

18



Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

22

21 3 24/06/2014                    26/06/2014                    
<<Հրազդանի N 2 հիմնական 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

3 01/07/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

<<Մայակովսկու Հ. 

Հովհաննիսյանի անվան 

միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

03/07/2014                    
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Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

22

23

3 01/07/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

<<Մայակովսկու Հ. 

Հովհաննիսյանի անվան 

միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ

03/07/2014                    

<<Հրազդանի  բժշկական 

կենտրոն>> ՓԲԸ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
13 07/07/2014                    23/07/2014                    
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Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Ստեփանյան Անահիտ
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի, 

մանկաբարձ-գինեկոլոգի 

կողմից իրականացվող 

բժշկական օգնության և 

սպասարկման կանխարգելիչ 

ծրագրերի (սկրինինգների) 

չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

24

23

4 22/07/2014                    <<Զովունիի ԱԱՊԿ>> ՓԲԸ
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
25/07/2014                    

<<Հրազդանի  բժշկական 

կենտրոն>> ՓԲԸ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
13 07/07/2014                    23/07/2014                    
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Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի, 

մանկաբարձ-գինեկոլոգի 

կողմից իրականացվող 

բժշկական օգնության և 

սպասարկման կանխարգելիչ 

ծրագրերի (սկրինինգների) 

չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

24 4 22/07/2014                    <<Զովունիի ԱԱՊԿ>> ՓԲԸ
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
25/07/2014                    

22



Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի, 

մանկաբարձ-գինեկոլոգի 

կողմից իրականացվող 

բժշկական օգնության և 

սպասարկման կանխարգելիչ 

ծրագրերի (սկրինինգների) 

չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

25 4 30/07/2014                    <<Գեղաշենի ԱԱՊԿ>> ՓԲԸ 02/08/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
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Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

26

25

3 12/08/2014                    

4 30/07/2014                    

<<Նուռնուսի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

<<Գեղաշենի ԱԱՊԿ>> ՓԲԸ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
14/08/2014                    

02/08/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
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Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Գրիգորյան Արամ
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի կողմից 

իրականացվող բժշկական 

օգնության և սպասարկման 

կանխարգելիչ ծրագրերի 

(սկրինինգների) չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

27
<<Նոր-Հաճընի պոլիկլինիկա>> 

ՊՓԲԸ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
5 19/08/2014                    23/08/2014                    
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Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի կողմից 

իրականացվող բժշկական 

օգնության և սպասարկման 

կանխարգելիչ ծրագրերի 

(սկրինինգների) չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

28 <<Բջնիի ԲԱ>> ՊՓԲԸ
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
4 26/08/2014                    29/08/2014                    
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Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Գրիգորյան Արամ
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի կողմից 

իրականացվող բժշկական 

օգնության և սպասարկման 

կանխարգելիչ ծրագրերի 

(սկրինինգների) չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

29 4 02/09/2014                    05/09/2014                    <<Արգելի ԱԿ>> ՊՓԲԸ
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
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Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

30 3 09/09/2014                    
<<Գեղարդի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
11/09/2014                    
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Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

31 3 16/09/2014                    
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
18/09/2014                    

<<Արագյուղի <<Տիգրանակերտ 

կրթահամալիր>> միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ
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Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

32 3 23/09/2014                    25/09/2014                    
<<Նոր Երզնկայի միջնակարգ 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ

30



Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի կողմից 

իրականացվող բժշկական 

օգնության և սպասարկման 

կանխարգելիչ ծրագրերի 

(սկրինինգների) չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

33 4 04/11/2014                    07/11/2014                    <<Նոր-Գեղիի ԱԱՊԿ>> ՓԲԸ
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
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Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի կողմից 

իրականացվող բժշկական 

օգնության և սպասարկման 

կանխարգելիչ ծրագրերի 

(սկրինինգների) չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

34 <<Արզականի ԲԱ>> ՊՓԲԸ
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
4 11/11/2014                    14/11/2014                    

32



Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի կողմից 

իրականացվող բժշկական 

օգնության և սպասարկման 

կանխարգելիչ ծրագրերի 

(սկրինինգների) չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

35 4 18/11/2014                    21/11/2014                    <<Մրգաշենի ԱԱՊԿ>> ՓԲԸ
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
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Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

36

<<Չարենցավանի Ե. Չարենցի 

անվան N 5 հիմնական դպրոց>> 

ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
3 22/11/2014                    24/11/2014                    

34



Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի կողմից 

իրականացվող բժշկական 

օգնության և սպասարկման 

կանխարգելիչ ծրագրերի 

(սկրինինգների) չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

37 <<Ալափարսի ԱԱՊԿ>> ՓԲԸ
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
4 26/11/2014                    01/12/2014                    
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Ներկայացված ֆինանսական 

և այլ բնույթի 

հաշվետվություններում տեղ 

գտած տեղեկությունների 

արժանահավատության և 

դրանց ստանդարտների 

կիրառելի հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընկերության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Գրիգորյան Արամ
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով դեղերի 

ստացման, ձեռք բերման, 

հատկացման և 

հաշվետվությունների 

ներկայացման գործընթացի 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընտանեկան բժշկի կողմից 

իրականացվող բժշկական 

օգնության և սպասարկման 

կանխարգելիչ ծրագրերի 

(սկրինինգների) չափորոշիչին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Զուտ շահույթի տնօրինման, 

շահութաբաժնի 

հաշվարկման և վճարման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

38 08/12/2014                    <<Ծաղկաձորի ԲԱ>> ՊՓԲԸ
Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
4 03/12/2014                    
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Ներկայացված ֆինանսական 

հաշվետվությունների 

արժանահավատության և 

դրանց կիրառելի 

հիմունքներին 

համապատասխանության 

գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

կատարված փաստացի և 

դրամարկղային ծախսերի 

հիմնավորվածության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

հաշվեկշռում գտնվող գույքի 

(տարածքի) 

վարձակալությամբ 

տրամադրման, 

վարձավճարների 

հաշվարկման և գանձման 

գործընթացների գնահատում

Կոմիտաս Հունանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ

Կազմակերպության կողմից 

լիազոր մարմնին 

ներկայացված 

կոմպլեկտավորման 

վերաբերյալ տվյալների 

հավաստիության 

գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Կազմակերպության 

ակտիվների և 

պարտավորությունների 

ամենամյա գույքագրման 

գործընթացի գնահատում

Անահիտ Ստեփանյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

Գնման ընթացակարգերի 

արձանագրություններում 

տեղ գտած 

տեղեկությունների, 

պայմանագրով կողմերի 

ստանձնած 

պարտավորությունների 

պայմանագրին 

համապատասխանության 

գնահատում

Արամ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի 

բաժնի աշխատակից

39 3 10/12/2014                    14/12/2014                    
<<Նոր Հաճնի N 3 հիմնական 

դպրոց>> ՊՈԱԿ

Համակարգի գնահատման 

աուդիտ
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ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի 2014 թվականի ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիր

Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը տրամադրում է տեղեկատվություն ներքին աուդիտի 

ստորաբաժանման առաջադրանքի բնույթի վերաբերյալ, որոնք ակնկալվում են 

իրականացնել 2014թ-ի ընթացքում: Տարեկան ծրագիրը սահմանում է 2014թ-ի ընթացքում 

աուդիտի ենթարկվող միավորներում իրականացվող առաջադրանքների անցկացման 

նպատակները և աշխատանքի շրջանակները, ինչպես նաև ժամանակացույցը` ըստ 

առանձին առաջադրանքների:

Ներքին աուդիտի 2014թ-ի տարեկան ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ներքին 

աուդիտի ստորաբաժանման ռեսուրսների և անհրաժեշտության դեպքում սահմանված 

կարգով ներգրավված փորձագետների միջոցով: Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը 

ապահովում է սույն ծրագրի իրականացումը մասնագիտական գործունեության 

ստանդարտներին համապատասխան:

Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը հանդիսանում է 2014-2016 թվականների 

ռազմավարական ծրագրի ընտրանքում  ներառված միավորներից, իսկ ընտրանքը կազմվել 

է ռիսկերի գնահատման արդյունքում սահմանված համամասնությամբ:

ա) Շարունակական մասնագիտական վերապատրաստում   բ) Ներքին աուդիտի կոմիտեի 

նիստերին մասնակցություն

Գնահատել աշխատակիցների փորձառության մակարդակը, անհրաժեշտ աուդիտորների 

քանակը, աուդիտի ենթարկվող միավորի ռիսկայնությունը և գործընթացների բարդության 

մակարդակը:

ա) Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեության տարեկան հաշվետվություն,  բ) 

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման պարբերական հաշվետվություններ,  գ) Լիազոր 

մարմնին ներկայացվող հաշվետվություն:
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Ընդամենը 

մարդ/օր

2

1

1

2

2

1
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2

1

1

2

1

2

20

20

40



10

10

10

10

2

1

1

41



2

1

2

1

2

1

42



2

2

1

3

3

3

2

43



2

1

2

1

1

2

2

44



1

2

1

1

2

2

45



1

2

1

1

2

2

46



1

1

1

2

2

2

47



1

2

1

1

2

1

48



1

2

2

1

6

7

49



4

7

6

6

3

2

2

50



1

1

2

1

2

2
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2

1

2

2

1

7

7

52



7

7

4

7

3

2

2

53



1

2

1

1

2

2

54



1

2

1

1

2

2

55



1

2

1

1

2

2

56



1

2

1

1

6

7

57



7

5

4

8

2

1

58



2

2

2

2

2

1

59



2

2

1

2

2

2

60



1

2

2

1

2

1

1

61



1

2

2

2

2

2

1

62



2

2

2

2

1

2

1

63



1

2

2

2

2

2

1

64



2

2

1

2

1

1

65



2

2

1

2

1

1

66



2

2

1

2

1

1

67



1

2

2

2

2

2

1

68



2

2

2

1

2

2

1

69



2

2

2

1

2

2

1

70



2

2

1

2

1

1

71



2

2

2

1

2

2

1

72



1

2

2

2

2

2

1
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2

2

1

2

1

1
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