




























Բացատրություն 
ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2013թ. մարտի 22-ի թիվ 5/9 որոշմամբ հաստատված ընթացիկ հաշվետվության 

վերաբերյալ (ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե) 
 

ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից 
արձանագրված խախտումներ և թերություններ 

ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից արձանագրված 
խախտումների վերաբերյալ առարկություններ և 

բացատրություններ (ՀՀ վարչապետի 
04.05.2008թ. N 225-Ա որոշում) 

Հաշվետվությամբ արձանագրված խախտումների 
վերացման նպատակով ձեռնարկված քայլերի և դրանց 

արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 

ջրտնտպետկոմիտեին 

Ապահովել վարկային և ՀՀ կառավարության 
համաֆինանսավորման միջոցներով ձեռք բերված գույքի 
հաշվառման ՀՀ և միջազգային հաշվապահական 
ստանդարտներին համապատասխան: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ծրագրի շրջանակներում ներգրավված վարկային 
միջոցառումների և ՀՀ կառավարության 
համաֆինանսավորման միջոցներով շինարարական 
աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների 
արդյունքում ձևավորված ակտիվները, ինչպես նաև 
ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Ընկերությանը ի 
պահ հանձնված` չօգտագործված 324,387.5 հազ.դրամ 
արժեքով ապրանքանյութական արժեքները անհրաժեշտ է 
սահմանված կարգով ամրացնել <<Հայաստանի 
Հանրապետության ջրային տնտեսության պետական 
կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական 
հիմնարկին, գույքային իրավունքների պետական 
գրանցման ծախսերը կատարելով Ընկերության միջոցների 
հաշվին: 

Համաձայն “Երևան Ջուր” ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված 
տեղեկատվության, 2009թ. հունիսի 1-ից մինչև 2009թ. 
հունիսի վերջն ընկած ժամանակահատվածում “Երևան Ջուր” 
ՓԲԸ-ն սկզբնական հաշվառման բոլոր փաստաթղթերը 
վերականգնել է միջազգային հաշվապահական հաշվառման 
ստանդարտներին համապատասխան: 2010թ. հունվարի 1-ից 
“Երևան Ջուր” ՓԲԸ-ն հաշվապահական հաշվառումը վարում 
է միջազգային հաշվապահական հաշվառման 
ստանդարտներին համապատասխան: Միաժամանակ 
“Համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ” ՊՀ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության  
համաձայն՝ վարկային և ՀՀ կառավարության 
համաֆինանսավորման միջոցներով ձեռք բերված գույքը 
հաշվառվում է հաշվապահական “Հայկական ծրագրերով”, 
որը պարբերաբար թարմացվում է: 
 

Ընդունվել է: 

Հետագայում նշված գույքը “Երևան Ջուր”  ՓԲԸ-ին հանձնելուց 
հետո վերջինիս կողմից կհաշվառվի միջազգային 
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների 
համապատասխան: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Մշակվել է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման 
նախագիծ, որով ծրագրի շրջանակներում ներգրավված 
միջոցներով կատարված շինարարական աշխատանքների և 
մատուցված ծառայությունների արդյունքում ձևավորված 
ակտիվները, ինչպես նաև ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և 
ընկերությանն ի պահ հանձնված` չօգտագործված 324,387.4 հազ. 
դրամի ապրանքանյութական արժեքներն ամրացվելու են  “ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ” պետական 
կառավարչական հիմնարկին: Որոշման նախագծով նախատեսվում 
է նշված գույքի “Երևան Ջուր” ՓԲԸ-ի կողմից հետագա 
օգտագործման և տիրապետման, ինչպես նաև գույքի գույքային 
իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը “Երևան Ջուր" 
ՓԲԸ-ի միջոցների հաշվին կատարելու հետ կապված հարցերի 
կանոնակարգում: 
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